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Vážení chovatelia,
každý rok je iný, ale vždy na prelome
rokov v decembri – januári hodnotíme,
aký bol ten predchádzajúci a aký bude
a čo nás čaká v tom ďalšom – novom roku
2020. Sme chovatelia oviec a kôz a preto
sa na tieto hodnotenia pozeráme z pohľadu ovčiarov a koziarov. Ani jeden rok nie
je jednoduchý. Rok 2019 bol veľmi ťažký, náročný z pohľadu klimatického a tak
tam, kde napršalo máme krmív dosť, no
v suchých regiónoch od leta zháňajú krmivá pre svoje zvieratá na zimné kŕmne
obdobie. Sú aj iné problémy, o ktorých
sa čím ďalej tým viac hovorí – nedostatok
dobrých ľudí, nízke podpory, problémy
s cenami komodít, vlna, brakové ovce…
Výsledok je tu – vysoký pokles stavov
oviec na úroveň 340 000 kusov, čo predstavuje 15%. Ale hovorí sa aj o slabých
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výsledkoch v produkcii mlieka, 80 litrov
na bahnicu a rok, o nízkej plodnosti –
sotva jedno jahňa na bahnicu a toto je
v rukách chovateľov. Genetický potenciál
našich oviec a kôz je výborný. Je porovnateľný a myslím si, že aj lepší ako zahraničný dovážaný k nám. Postarajme sa o naše
zvieratá, veď chováme pre radosť, krásu
a úžitok – odvďačia sa nám za to.
Nech je ten Nový rok 2020 lepší ako
tie predchádzajúce. Toto máme v rukách
hlavne my chovatelia, no zároveň si uvedomujeme, že bez aktívnej systémovej
podpory od štátu to nezvládneme.
„ Želám Vám veľa zdravia, pracovných
úspechov a pokoja v kruhu najbližších.“
Ing. Igor Nemčok
predseda predstavenstva
ZCHOK na Slovensku - družstvo
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NAVŠTÍVILI SME

Piemont - krajina syrov
Ing.Slavomír Reľovský
ZCHOK na Slovensku - družstvo
V regióne Piemont, v samom srdci oblasti
Cuneo, v uliciach a na námestiach mesta Bra sa
konal najväčší syrársky festival Cheese 2019.
Bol to sviatok chutí a znalostí. Celý festival bol
venovaný najlepším mliečnym výrobkom sveta v rámci hnutia Slow Food. Slovensko malo
na festivale zastúpenie prostredníctvom Slow
Food TATRY, ktorá prezentovala bryndzu slovenských chovateľov. Slow Food TATRY v spolupráci so Zväzom chovateľov oviec a kôz sa
podaril historický úspech. Bryndzu od slovenských producentov, ktorí ju produkujú tradičným spôsobom od slovenských plemien oviec,
zapísali do archy chutí medzi najvzácnejšie
mliečne produkty na svete.
Spoločne s chovateľmi sme uskutočnili pracovnú cestu na túto výstavu. Pracovnej cesty
sa zúčastnili chovatelia: PD Liptovské Revúce,
PD Liptovská Teplička, Agroekoslužby Bukovce,
SHR David Magna, Farma Kamenica. Hneď na
začiatku pracovnej cesty sme navštívili farmu
vyrábajúcu syr Cevrin di Coazze. Farma Fratelli
Lussiana, výroba syr v Giavene, asi 35 km západne od Turína. Majiteľmi farmy sú súrodenci
Giancarlo Lussiana, Ugo Lussiana, Maria Lussiana.
Je to kozí mliečny syr typický pre oblasť Val
Sangone v provincii Turín. Zvieratá sa chovajú na pasienkoch prírodného parku Orsiera-Rocciavrè. Tento syr sa vyrába na horských
pasienkoch od marca do septembra z mlieka
kôz plemena camosciata. Zvláštna chuť tohto syra je daná osobitnou zmesou aromatických bylín, z ktorých sa kozy camosciate živia
na vysokohorských pasienkoch, medzi inými
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aj hloh, psie ruže, jarabina, malina a baza.
Tento syr bol tiež zapísaný organizáciou Slow
Food ako „tradičný agropotravinársky výrobok
v regióne Piemonte“. Syr Cevrin sa vyrába zo
zmesi kozieho(min.40%) a kravského mlieka(max.60%), od kôz plemena camosciata,
do ktorého sa pridáva tekuté teľacie syridlo.
Mlieko sa potom tepelne upraví na 65 - 70°
C, potom sa ochladí na 40° C, aby sa po pridaní syridla pokračovalo v zrážaní. Syrenie
je pomalé. Syrenina sa potom umiestni do
foriem, do lisov a nechá sa odtiecť. Tu sa modeluje tak, že vznikajú okrúhle bochníky,
potom sa na oboch stranách solia na sucho.

Syry sa dvakrát solia a nechajú zrieť počas
3 dní v teplej miestnosti pri teplote 18° C
a 50 - 60% vlhkosti, po ktorej nasledujú ďalšie 3 mesiace zretia v chladnej miestnosti pri
teplote 12 °C a 5% vlhkosti. Rovnako vyrábajú aj fantastické salámy. Aj u nich je trochu
plesne na vonkajšej strane normálne a ak sa
vyvinie nezdravá pleseň, môže sa zmyť. Tiež
vyrábajú paradajkový syr (vo veku 6 - 8 mesiacov), čerstvú ricotu a maslo. Syry sú určené
na predaj na farmárskych trhoch, v reštauráciách a v niekoľkých obchodných reťazcoch.
Bochníky ležia na ražnej slame. Táto fáza trvá
najmenej tri mesiace, počas ktorých sa Cevrin
pravidelne umýva a obracia. Tento druh syra
vyrábajú v Taliansku a v tejto oblasti len štyria výrobcovia. Syry sa vyrábajú na miestnych
horských pastvinách, dozrievajú v prírodných
jaskyniach. Počas roka vyrobia približne 4000
bochníkov syra. Na kg syra potrebujú 15 litrov mlieka. Na jeden bochník zúžitkujú 4 litre
mlieka.
Súrodenci nám ukázali celý proces výroby syra a zrecie miestnosti. Zážitok pre
nás bola už aj úzka skalnatá horská cesta na
statok Alpeggio Sellery v nadmorskej výške
1557 m n. m. Hospodária tam na 200 ha horských pasienkov. Keď sme dorazili na horskú
farmu šokovalo nás jej umiestnenie vo vysokohorskej doline a kravy pasúce sa na strmých
a neprístupných pasienkoch. Nechceli sme
uveriť kam až sa dostali, napriek tomu, že dosahovali hmotnosť až 600 kg. Stádo kôz sa majiteľovi nepodarilo počas celej našej návštevy
vypátrať, boli na vzdialenejších pasienkoch.
Počet kráv, ktoré chovajú je 30 dojníc. Kôz
chovajú 150. Mlieko produkujú na horských
5

pasienkoch od júna do augusta. Zimujú dole
v údolí. Majú tiež problém s vlkmi. Tí im zabijú
ročne až 20 kôz, štát im škody plne kompenzuje. Súrodenci nám však veľmi ochotne prezentovali celú vysokohorskú usadlosť a ich spôsob
ustajnenia, kŕmenia zvierat a výroby syrov.
Správca farmy nás pohostil čerstvými bochníkmi syra, salámou, chlebom a červeným vínom.
Po prehliadke statku vysoko v horách sme
sa vrátili späť do rodného domu súrodencov
v dedinke v údolí. Absolvovali sme prehliadku
gazdovstva. Priestory pri dome boli využité nie
len na zimné ustajnenie kôz a dobytka ale pri
dome bola aj kompletná výrobňa syrov a mäsových výrobkov. Sklady boli plné výrobkov,
ktoré chodia predávať v regióne na rôznych
trhoch a podujatiach. Celá ich výroba podlieha prísnej veterinárnej kontrole počas celého
roka. Po tomto inšpiratívnom začiatku pre nás
nasledovala návšteva syrárskeho festivalu
Cheese 2019. Konal sa v uliciach a na námestiach mesta Bra, ktoré je v srdci talianskeho
regiónu Piemont. Toto mesto sa počas konania festivalu zmenilo na jeden gigantický trh
syrov všetkých možných chutí a prevedení.
Počas konania prebiehali aj mnohé semináre
a diskusie zamerané na gastronomické umenie. Pyšní sme boli aj pri slovenskom výstavnom stánku, kde Slow Food TATRY prezentoval okrem vynikajúcej bryndze aj slovenský
folklór- hral a spieval multiinštrumentalista
Michal Smetanka. Festival poukazuje na to,
že celá syrárska kultúra je historicky spätá
s pastierstvom a pastierskou kultúrou a najmä s chovom hospodárskych zvierat. Program
festivalu bol neskutočne bohatý a skutočne
sme ho nestihli ani celý prejsť. Aj keď sme mu
venovali dva návštevné dni. Človek si až na
mieste uvedomil, aké rôznorodé syry existujú.
Okrem mlieka sa prezentovali aj mäsové výrobky vyrobené výlučne bez dusitanov a dusičňanov. Tiež chlieb a pečivo vyrobené tradičným
spôsobom kváskovania. Celkovo sa zúčastnilo
viac ako tristo vystavovateľov. Festival syrov
bol zážitkom. Bola možnosť vidieť a ochutnať
mladé syry, ktoré dozrievajú. Postupne až po
mäkké a tvrdé syry, až po výrazné modré syry
so štipľavou chuťou. Všade platilo pravidlo, že
syr sa musí vždy lámať rukami, pretože čuchový
zážitok plne vynikne takým spôsobom delenia
syrov. Oxidácia spôsobená nožom by vôňu anulovala. 23. septembra sa v halách inštitútu
Velso Mucci uskutočnila ochutnávka a predstavenie našej bryndze. Podľa informácií od
organizátorov patril tohtoročný ročník ku najvydarenejším. Návštevníci mohli vyskúšať syry
z rôznych častí sveta, dozvedieť sa o výrobe
syrov a dokonca si ich výrobu prakticky vyskúšať. Pre chovateľov a výrobcov to bol priestor
na výmenu poznatkov a skúseností.
Bolo pre nás veľmi inšpiratívne vidieť ako
rôzne syry vyjadrujú charakter území v rôznych
krajinách. Najmä pre talianskych producentov
bolo typické spájať vínne cesty, popri ktorých
vždy „tečú“ mliečne cesty syrov. Táto myšlienka by bola cestou aj pre Slovensko.
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Bratislava bude mať vlastné stádo oviec,
využije ho ako prírodnú kosačku
TASR
27.10.2019 10:12
Mesto Bratislava bude mať vlastné stádo
oviec, ktoré využije ako prírodné kosačky. Vytvoriť plánuje systém pravidelného spásania
lúčnych spoločenstiev hospodárskymi zvieratami, aby tak chránené územia nezarastali
náletovými drevinami a nerozširovali sa tu
invázne rastliny.
Ako prvé miesto si magistrát vytypoval časť
lúčnej plochy Kráľovej hory nad sídliskom Dlhé
Diely. „Vyznačili sme to drevenými kolmi. Práve
na tomto mieste umiestnime už čoskoro prvé
mestské stádo oviec,“ uviedlo mesto na sociálnej sieti.
Kráľova hora je v blízkosti sídliska Dlhé Diely
a v susedstve národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. „V chránených územiach, ktoré
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sú vo vlastníctve hlavného mesta, je nutné každoročne vykonávať pravidelnú a finančne náročnú údržbu. Táto sa v minulosti zanedbávala,“
tvrdí mesto.
Výsledkom podľa bratislavskej samosprávy
je, že tieto lokality zarastajú náletovými drevinami, rozširujú sa tu invázne rastliny ako pajaseň žliazkatý či krídlatka japonská a zanikajú
prirodzené biotopy, ktoré sa tu po stáročia vyvinuli vďaka pravidelnému spásaniu.
„Práve k spásaniu týchto pozemkov sa aj na
základe odporúčania Štátnej ochrany prírody SR
chceme vrátiť. Vytvoríme systém pravidelného
spásania lúčnych spoločenstiev hospodárskymi
zvieratami, ktoré budú spásať pozemky v prenosných oploteniach,“ spresnilo mesto. Cieľom
vytvorenia takéhoto mestského stáda oviec
je podľa magistrátu aj priblíženie salašníctva
a tradície ovčiarstva verejnosti.

Zhotovenie a osadenie mobilného oplotenia
prejde podľa mesta povoľovacím procesom v úzkej koordinácii so Štátnou ochranou prírody SR,
ktorá je o tomto informovaná. „Žiadna z týchto
trávnatých plôch nebude trvalo oplotená. Budú
sa totiž meniť podľa potreby,“ podotklo mesto.
Pastvu v chránených územiach v Bratislave
a okolí už niekoľko rokov realizuje pomocou domácich druhov zvierat aj Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ). Ide o lokality
ako areál hradu Devín, svahy Devínskej Kobyly,
okolie ostrova Kopáč či Národná prírodná rezervácia Šúr.
„Pastva eliminuje rozšírenie inváznych rastlín, pomáha klíčeniu vzácnych bylín, obnovuje
prirodzený charakter trávnatých porastov. Pravidelným kosením zabezpečujeme, aby lúky boli
zase lúkami – plné vzácnych druhov kvetov a živočíchov,“ píše na svojom webe BROZ.
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MLIEKÁRENSTVO

Máme záujem byť sebestační v produkcii
mlieka a priblížiť sa v spotrebe mliečnych
výrobkov Európe ?
Ing. Karol Herian, CSc.
Žilina
Mlieko a mliečne výrobky sú jednou z kľúčových potravinárskych komodít, ktoré sa
uplatňujú pri zabezpečení správnej výživy obyvateľstva. Tieto produkty obsahujú totiž nutrienty, ktoré sú významné pre vývoj detského
ale i dospievajúceho organizmu. Predstavujú
z hľadiska energetickej a biologickej hodnoty
najvyrovnanejšiu a najcennejšiu potravinovú
komoditu. Okrem toho, už samotná produkcia
mlieka má aj širší socioekonomický prínos a to
vo využití lúk a pasienkov, v zamestnanosti ľudí na vidieku a v samotnej krajinotvorbe a i pri
rozvoja agroturistiky.
S neustálym nárastom počtu obyvateľov
a so znižovaním plôch poľnohospodárskej pôdy
v celom svete sa potraviny stávajú strategickou
surovinou. Z tohto dôvodu úlohou každého
štátu by malo byť zabezpečiť ich dobrú kvalitu a dostatočnosť podľa možností z vlastných
zdrojov. Do budúcnosti vo svete sa považujú
práve mlieko a mliečne výrobky ako kriticky
udržateľný zdroj potravín pre ľudí. Potravinová dostatočnosť, by mala byť preto základom
existencie každého štátu zo strategických i socioekonomických dôvodov.

• Oceánia 5 %
Ročný nárast produkcie mlieka vo svete bol
2,5 %. Zo získaného mlieka najväčší nárast a to
až o 16 % bol na výrobu syrov.

V posledných rokoch Slovensko stále podstatne zaostáva s produkciou i spotrebou
mlieka i mliečnych výrobkov v porovnaní so
štátmi Európskej únie. Z toho dôvodu je preto
potrebné poukázať na aktuálne úlohy slovenského mliekarstva a poukázať na možnosti
riešenia postupnej obnovy našej potravinovej
sebestačnosti i v mliečnych výrobkoch.
Cieľom tohto príspevku je preto zhodnotiť súčasný stav vo výrobe a spotrebe mlieka
a mliečnych výrobkov na Slovensku, porovnať
to s vývojom v okolitých štátoch a poukázať na
aktuálne úlohy slovenského mliekarstva, aby
sme sa priblížili v spotrebe mliečnych výrobkov
k vyspelým štátom a prispeli tak k našej potravinovej sebestačnosti.

Spotreba mlieka a mliečnych výrobkov vo
svete
Pri súčasnom počte ľudí na svete 7,5 miliárd, bola celosvetová spotreba mlieka a mliečnych výrobkov spolu 113,0 kg na osobu a rok.
Dva roky predtým bola celosvetová spotreba
109,0 kg, čiže zaznamenáva sa neustály nárast. Spotreba mlieka a mliečnych výrobkov
v r. 2017 bola nasledovná:
• Európa spolu 275,0 kg na osobu a rok
• Ázia 80,1 kg na osobu a rok
• Severná Amerika 264,2 kg na osobu a rok
• Stredná Amerika 106,8 kg na osobu a rok
• Južná Amerika 172,5 kg na osobu a rok
• Afrika 58,3 kg na osobu a rok
• Oceánia 229,1 kg na osobu a rok
Pre porovnanie však spotreba mlieka
a mliečnych výrobkov bola až vyše 320 kg na
osobu a rok a iba v susedných Čechách je až
260 kg na osobu a rok. V EÚ sa zo získaného
mlieka až 48 % využíva na výrobu syrov, 33 %
na tekuté mliečne výrobky a iba 19 % na výrobu
masla a sušeného mlieka.

Súčasný stav produkcie mlieka v zahraničí
V r. 2017 sa vo svete vyprodukovalo vyrobilo
696 miliárd kg mlieka (IDF 2918).

•
•
•
•
•
•

Z toho:
Európska únia 28 %
Ostatná Európa 8 %
Ázia 30 %
Severná Amerika 18 %
Južná Amerika 9 %
Afrika 6 %

Obrázok 1. Vývoj počtu dojníc a produkcie mlieka po r. 1990
Počty dojníc,
produkcia mlieka
Počet dojníc
Úžitkovosť
Produkcia mlieka
Nákup mlieka

v tis .ks
v l/rok
v tis. ton
v tis. ton

r. 1990

r. 2000

r. 2010

r. 2018

Index
2018/1990

519,8
3 653
1 995,1
1 895,0

267,1
4 898
1 262,0
1 134,5

161,3
5 692
917,9
822,0

127,1
7 267
923,3
832,5

24,4
198,9
46,3
43,9

Obrázok 2. Spotreba mliečnych výrobkov v SR od r. 1990 v kg na osobu a rok
Rok

Mlieko a
mliečne výrobky spolu

Kravské
mlieko

Kysloml.
výrobky

Syry
spolu

Maslo

240,0
153,0
158,6
176,0

109,7
48,3
54,3
45,8

2,9
13,8
14,3
17,0

9,0
9,2
10,1
13,8

6,4
2,2
3,2
3,9

73,3

41,7

585,2

153,3

60,9

1990
2008
2012
2018
Index
2018/1990

Obrázok 3. Súčasný stav a perspektíva produkcie a spotreby mliečnych výrobkov
Spotreba ml. výrobkov, produkcia mlieka a počet dojníc

Súčasný stav
r. 2018

Perspektíva
do r. 2030

Rozdiel

Spotreba mlieč. výrobkov
Produkcia mlieka
Počet dojníc

172 kg/obyv.
910 tis. ton
125 tis. ks

250 kg/obyv.
1.300 tis. ton
tis. ks

- 78 kg/obyv.
- 390 tis. ton
- 65 tis. ks
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Situácia v produkcii a spotrebe mliečnych
výrobkov na Slovensku
Od vzniku samostatného Slovenska nemáme jednoznačnú poľnohospodársku i potravinovú stratégiu. Neustále sa znižujú výmery
ornej pôdy a podstatne sa stále znižujú stavy
hospodárskych zvierat. Takto sme sa stali nesebestační i vo výrobe mliečnych výrobkov, hoci do r. 1989 sme až 30 % potravín i mliečnych
výrobkov vyvážali. V súčasnosti je v obchodoch iba 37 % potravinových výrobkov z vlastnej produkcie. Dovážajú sa z krajín EÚ nielen
mliečne výrobky, ale i ovčie mlieko, z ktorého
sa vyrábajú naše špeciality.
Ako vidieť z obrázku 1, na Slovensku od
r. 1990 klesol počet dojníc až o 75 %, úžitkovosť dojníc sa síce zvýšila takmer dvojnásobne, no produkcia i nákup mlieka klesol takmer
na polovicu. Tento rapídny pokles produkcie
mlieka nastal napriek tomu, že máme vynikajúce predpoklady na rozvoj poľnohospodárstva
i potravinárstva. Máme predsa na Slovensku
tisíce hektárov nevyužitých lúk a pasienkov na
rozvoj chovu kráv, oviec i kôz a máme dlhoročné skúsenosti i tradície na spracovanie mlieka
na kvalitné mliečne výrobky.
Podobne ako klesala produkcia mlieka na
Slovensku, klesal i počet výrobných spracovateľských kapacít, klesala podstatne i samotná
výroba a nakoniec i spotreba mliečnych výrobkov. Tých dôvodov nebývalého úpadku je
celá rada, no žiaľ, že sa to prejavilo i na spotrebe zdravých mliečnych výrobkov, čo určite
má negatívny dopad na zdravotný stav nášho
obyvateľstva.
Od r. 1990 patríme medzi štáty s najnižšou
spotrebou mliečnych výrobkov v Európe.
Celková produkcia mlieka a tiež aj spotreba mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku je stále nedostatočná a je pod hranicou
nutričnej bezpečnosti. Súčasná spotreba sa
v posledných rokoch síce mierne zvýšila, no
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ustálila sa iba na hodnote cca 176 kg na osobu a rok. Pritom uvedená súčasná spotreba
zahŕňa i spotrebu mliečnych výrobkov a najmä
syrov z dovozu. Taktiež, spotreba kyslomliečnych výrobkov i syrov sa síce zvýšila, no stále
je to podstatne menej o 40 – 60 % v porovnaní s vyspelými štátmi. Spotreba mliečnych
výrobkov z ovčieho i kozieho mlieka je na Slovensku iba 2 kg/osobu a rok, čo je až tri krát
menej ako v EÚ.
Podobne ako je neustály pokles stavov dojníc, tak v posledných rokoch nastáva i pokles
stavov oviec na súčasný stav 234 tisíc a z toho iba 130 tisíc dojných. Pritom spotreba ovčieho mlieka sa síce zvýšila na 1,9 kg/osobu
a rok, no oproti spotrebe v EÚ je to iba tretina.

Aktuálne úlohy a perspektívy slovenského
mliekarstva
Na základe porovnania situácie s výrobou
a spotrebou mliečnych výrobkov u nás a v zahraničí a dlhoročných skúseností i praxe v oblasti pôdohospodárstva a potravinárstva možno do budúcna stanoviť si celú radu aktuálnych
úloh a opatrení. Ústredným celospoločenským
cieľom by malo byť postupne obnovenie našej
potravinovej sebestačnosťi. Od tohto cieľa sa
potom odvíja celá rada aktuálnych úloh.
Dlhodobé a strategické ciele by mohli byť:
• Postupne zvyšovať slovenskú potravinovú
sebestačnosť a konkurencieschopnosť,
• Podporovať aktivity na zvýšenie domácej
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spotreby zdravých potravín a mliečnych
• výrobkov a to i v rámci školského stravovania,
• Zvýšiť záujem mladých ľudí o prácu v poľnohospodárstve i v krajinotvorbe,
• Chrániť a využiť domáce zdroje - nevyužitú
pôdu a nezamestnaných ľudí,
• Zjednodušiť platnú legislatívu na ľahšie
a rýchlejšie využitie.

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
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Aktuálne úlohy v SR v produkcii
a spotrebe mlieka
Doriešiť majetkovo nevysporiadanú pôdu
a nevyužité lúky a pasienky,
Umožniť prácu v poľnohospodárstve našim
pracovníkom za podmienok aké sú v zahraničí,
Podporiť koncentráciu a špecializáciu veľkých podnikov, no zároveň treba podporiť aj
výrobu regionálnych mliečnych špecialít,
Zabezpečiť dodatočný počet odborníkov
z učňovských a stredných škôl,
Zvýšiť propagáciu zdravej mliečnej výživy.
Doporučované zámery pre slovenské
mliekarstvo
Podpornými akciami zvyšovať domácu výrobu
a aj spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov na
ODSP a to aspoň na 250 kg/osobu/rok,
Zvýšiť podiel slovenských mliečnych výrobkov v obchodnej sieti na vyše 50 %,
Zabrániť dovozu mlieka a ml. výrobkov za
dumpingové ceny a zvýhodniť podporu domácej živočíšnej výroby,
Vo veľkovýrobných podmienkach podporovať koncentráciu a špecializáciu základných
mliečnych výrobkov a na úrovni regiónov
podporovať rozvoj výroby regionálnych
mliečnych špecialít a tradičných výrobkov,
Spracovanie mlieka orientovať na výrobu
našich tradičných mliekarenských výrobkov
a podporovať vytváranie odbytových družstiev.

Návrh na úpravu Odporúčania dávky
spotreby potravín pre SR:
Doterajšie odporúčané dávky spotreby
potravín pre SR sú už prekonané a sú hlboko
pod európskym priemerom. Z toho dôvodu je
potrebné si stanoviť aktuálnejšie hodnoty, na
ktoré treba upozorniť Ministerstvo zdravotníctva a ktoré treba aj postupne realizovať.
Na základe porovnania spotreby mliečnych
výrobkov u nás a v zahraničí doporučujem nasledovný návrh:
• Mlieko a ml. výrobky spolu na 250 kg/osobu/rok, (spotreba v EÚ je vyše 300 kg)
• Syry spolu minim. na 16 kg/osobu/rok,
(spotreba v EÚ je 19,9 kg)
• Konzumné mlieko znížiť na 70 kg/osobu/
rok, (spotreba v EÚ je 95 kg)
• Kyslomliečne výrobky minim. na. 22 kg/
osobu/rok, (spotreba v EÚ je 30 kg).
Ak sa na Slovensku chceme priblížiť k súčasnej
spotrebe mliečnych výrobkov v Európe aspoň
na 250 kg na osobu a rok, tak bude potrebné
postupne zvýšiť stav dojníc aspoň o 65 tisíc
a zvýšiť produkciu mlieka o takmer 400 tisíc
ton. Perspektívne po roku 2030 by sa mala
spotreba mlieka a mliečnych výrobkov zvýšiť
na úroveň Európy a to cca na 300 kg/obyvateľa/rok.
Záver
Z výsledkov porovnávania výroby a spotreby mlieka a mliečnych výrobkov v zahraničí
a u nás vyplýva, že sme sa zaradili na posledné
miesta medzi štátmi EÚ a stratili sme potravinovú sebestačnosť z vlastnej produkcie. Preto
bude potrebné pre našu spoločnosť zastaviť
pokles stavov hospodárskych zvierat, podstatne zvýšiť živočíšnu výrobu, najmä chov
hovädzieho dobytka, oviec i kôz, lepšie využívať pasienky, lepšie zainteresovať mládež do
poľnohospodárstva i potravinárstva, zvýšiť

výrobu vlastných potravín i mlieka a podstatne zvýšiť samotnú spotrebu mliečnych výrobkov. Perspektívne by sa mala spotreba mlieka
a mliečnych výrobkov zvyšovať až na úroveň
Európy a to až na 300 kg/obyvateľa/rok.
Na dosiahnutie zvýšenej živočíšnej výroby,
na zvýšenie spracovateľských kapacít i na
zvýšenie spotreby bude potrebné urýchlene
prijať viaceré opatrenia nielen v oblasti pôdohospodárstva, ale aj zo strany zdravotníctva
i školstva. Podstatne viac bude potrebné robiť
propagačné a podporné akcie na prilákanie
pracovníkov do poľnohospodárstva i potravinárstva, na oboznamovanie sa s prínosom
mliečnych výrobkov pre zdravie a pre zachovanie zdravého životného prostredia a to
v rodinách, v školách v obciach i v riadiacich
orgánoch.
Potravinová sebestačnosť by mala byť aj u nás
strategickým cieľom a bude záležať iba na
tom, ako sa k tomu spoločnosť a zodpovední
pracovníci postavia.
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KLUBY ZCHOK

Zápisnica
zo zasadnutia Klubu chovateľov pôvodnej valašky pri ZCHOK,
konaného dňa 15.11.2019 v Kokave nad Rimavicou
doc. Ing. Karol Kočík, PhD.
predseda KCHPV pri ZCHOK
Prítomní: viď prezenčnú listinu
Program zasadnutia
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia a privítanie účastníkov;
Prehliadka stáda oviec na farme Nikuška Kokava nad Rimavicou;
Informácie o súčasnom stave chovu
pôvodných valašiek v SR;
Rôzne;
Záver

k bodu 1.)
Po prezentácii účastníkov zasadnutie Klubu
chovateľov pôvodnej valašky pri ZCHOK, ktoré sa konalo na Farme Nikuška, v priestoroch
farského úradu ev.a.v. cirkvi, ul. Bakulínyho
3, v Kokave nad Rimavicou, zasadnutie otvoril predseda klubu doc. Ing. Karol Kočík, PhD.
Privítal prítomných, medzi nimi najmä predstaviteľa Správneho útvaru ZCHOK a vedúceho
plemenných kníh p. Ing. Júliusa Šutého. Zároveň poďakoval miestnemu farárovi a chovateľovi pôvodných valašiek p. ThMgr. Vladimírovi
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Ticháňovi za vytvorenie priestoru pre konanie
tohto zasadnutia a pomoc pri jeho organizovaní. Následne dal slovo hostiteľovi, ktorý tiež
účastníkov privítal.

k bodu 2.)
Tento bod bol z pragmatických dôvodov rozdelený na dve časti. V prvej formou počítačovej
prezentácie informoval účastníkov zasadnutia KCHPV pri ZCHOK miestny farár a chovateľ
pôvodných valašiek p. ThMgr. Vladimír Ticháň
o svojej farme, jej vzniku a názve, motivácií
chovať ovce, ktoré sú podľa jeho slov starobylým plemenom a postupnom budovaní tohto
chovu i možných perspektívach. Po príchode
do Kokavy nad Rimavicou začal s chovom najprv plemena hortobágyska racka, nakoľko sa
mu toto plemeno javilo ako veľmi starobylé, čo
prijal v kontexte s informácii zverejňovanými
v tlači a internete, kde sa hlavne v maďarský
písaných zdrojoch objavujú zmienky, že ide
o veľmi staré a archaické plemeno oviec. Po
istých upresneniach si uvedomil, že síce toto
plemeno patrí medzi staré plemena, ale je na
ňom zjavná cielená plemenitba a šľachtenie na
konkrétny fenotyp, preto aj s ohľadom na svoj
vzťah k rodnej Orave sa z dostupných informácii zameral na chov pôvodných valašiek. Prvé
plemenné zvieratá odkúpil v roku 2015 od pána
Magnu, neskôr stádo doplnil o barana línie JURAŠ poskytnutého z NPPC VÚŽV v Nitre. V roku
2016 stádo doplnil aj o bahnicu dovezenú z ČR.
V roku 2017 mal prvé jahnence, z ktorých vyberal samice do ďalšieho chovu a do chovu pribral
plemenného barana línie VAŠEK. V roku 2018
mu bol udelený status RCH a stádo doplnil
bahnicou z ČR a mladým plemenným baranom
línie JAVORNÍK (čiernej farby). Chov vníma
viac ako kultúrny fenomén, pričom účastníkov
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zaujala jeho výborná znalosť ľudských dejín
v kontexte s chovom oviec, mytologické motívy
spájané s chovom oviec a prvky, ktoré smerujú
k udržiavaniu a zachovávaniu starších tradícii. S veľkým záujmom sa strela jeho informácia o tom, že sa snaží zužitkovať vlnu od oviec
plemena pôvodná valaška a to tým, že ju triedi
a poskytuje na spracovanie svojej sesternici
pani Ing. Kovalčíkovej v Leštinách (okr. Dolný
Kubín). V tomto momente ukončil prvú časť
tohto bodu a bola otvorená diskusia, ktorá sa
hlavne viedla v duchu možností využitia ovčej
vlny z tohto plemena. Na zasadnutí ako hostia
boli prítomní manželia Kovalčíkovci, pričom
p. Ing. Kovalčíková prezentovala postup spracovania vlny, jej pranie v čistej vode bez použitia chemikálii, sušenie, česanie, pradenie do
troj- alebo štvornitiek a následné využitie pre
výrobu štrikovaných svetrov, čapíc, návlekov,
ale aj tkanie šúb alebo vlnených diek. Súčasťou
prezentácie bola aj ukážka týchto výrobkov,
kde porovnávala vlastnosti produktov z vlny pôvodných valašiek a vlny iných plemien,
resp. oviec kríženiek. Z jej pohľadu je veľký
potenciál pre ručné spracovanie a výrobu tradičných vlnených produktov práve s využitím
vlny pôvodných valašiek. O vlastnostiach vlny
a jej spracovávaní a problémoch s jej využitím informoval v diskusii aj p. Ing. Šutý, ktorý sa veľmi inšpiratívne zapojil do tejto témy.
V tomto kontexte informoval predseda klubu
p. doc. Ing. Karol Kočík, PhD. o rokovaniach so
zástupcami Banskobystrického samosprávneho kraja (v zastúpení podpredsedu Mgr. Romana Malatinca) a zástupcami Žilinského samosprávneho kraja (v zastúpení riaditeľa odboru
regionálneho rozvoja Ing. Jána Pavlíka, PhD.)
o možnej podpore chovu pôvodných valašiek
a horského chovu oviec (vrátane i ostatných
ohrozených plemien chovaných na našom území, t.j. aj zošľachtená valaška a cigája). Črtá sa
pritom pilotný projekt na podporu odbytu vlny
a to formou sociálneho podniku zameraného
na jej spracovanie (hlavne čistenie a pranie
vlny s koncovým produktom vhodným pre individuálnych spracovateľov). Po tejto informácii sa hovorilo o eventuálnych možnostiach
spracovania tak, aby sa pre ručné spracovanie
pri praní buď nepoužívali chemikálie alebo sa
používali veľmi obozretne, prípadne sa hľadali
iné alternatívy čistenia vlny a zohľadnili sa aj
environmentálne kritéria. V diskusii postupne
vystúpili p. MUDr. Tesák, Ing. Šutý, Mgr. Ticháň.
k bodu 3.)
V t omt o bode inf or mov al predseda
doc. Ing. Karol Kočík, PhD., prítomných o stave chovu valašiek v roku 2019 a to na základe údajov poskytnutým priamo ZCHOK k dátumu 1. 7. 2019. Vzhľadom k tomu, že podklady
poskytol p. Ing. Šutý, ten aj v krátkosti tieto
komentoval. Z podkladov vyplýva, že k danému dátumu bolo evidovaných 18 chovov, ktoré
sa venujú pôvodným valaškám a v rámci nich
bolo chovaných 42 plemenných baranov, 812
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bahníc, 40 barančekov a 111 jahničiek. Celkovo je zapísaných v evidencii k 1. 7. 2018 spolu
1005 ks zvierat plemena pôvodná valaška. Samozrejme, tento stav nemusí zodpovedať aktuálnym stavom, nakoľko prebehli bonitácie,
niektoré zvieratá boli brakované, preto informáciu treba vzťahovať k evidovanému termínu. V diskusii p. Ing. Šutý uviedol, že aj počet
82 ks plemenných baranov nemusí zodpovedať
počtu baranov, ktoré boli použité k pripúšťaniu, nakoľko ide aj o barany, ktoré sú chované.
V tejto súvislosti doc. Ing. Karol Kočík, PhD.
prezentoval výsledky z jednotlivých nákupných trhov baranov za roky 2009 až 2019. Pre
zaujímavosť v tomto roku bolo prihlásených na
hodnotenie 6 plemenných baranov, všetkých
6 ks bolo predvedených, z toho 3 plemenné
barany boli vyhodnotené (bonitované) v triede ER a 3 v triede EA. V minulom roku (2018)
bolo do hodnotenia prihlásených 25 plemenných baranov, hodnotených bolo 20 ks, z toho
bolo zatriedených to ER 12 ks, do EA 6 ks a 2
plemenné barany boli vyradené. V roku 2017
bolo do hodnotenia prihlásených 21 plemenných baranov, všetky boli hodnotené, pričom
do triedy ER bolo zaradených 11 ks, do EA 9
a do triedy I. 1 plemenný baran. V roku 2016
naopak boli do hodnotenia prihlásené len 2
plemenné barany, oba boli hodnotené, z toho
bol 1 zatriedený do ER a 1 do triedy EA. Za roky
2009 až 2019 bolo do hodnotenia prihlásených
spolu 102 plemenných baranov, hodnotených
bolo 96 plemenných baranov a zatriedenie
bolo nasledovné (ER 59 ks; EA 30 ks, I. 3 ks,
II. 1 ks, 2 plemenné barany boli vyradené).
Z týchto údajov vyplýva, že za ostatných 10
rokov sa na Slovensku odchovalo a hodnotilo
značné množstvo baranov. Preto je nevyhnutné presadzovať trend, aby si chovatelia nakupovali plemenné barany z domácej produkcie,
prípadne z finančných dôvodov siahali po výmene baranov medzi chovateľmi. Nákup baranov z ČR sa odporúča významnejšie obmedziť
a to na prípady, kedy takýto plemenný baran
môže byť prínosom pre potreby zlepšenia fenotypových, exteriérových alebo potenciálne
úžitkových vlastností.
V súvislosti s úžitkovosťou (o ktorej sa čiastočne hovorilo aj pri otázkach využitia vlny),
je v súlade s tradíciou nahliadať na pôvodné
valašky ako plemeno s trojstrannou úžitkovosťou, no miernou dominanciou produkcie mlieka a výroby tradičných salašníckych výrobkov
z tohto mlieka (hrudkový syr, údený hrudkový
syr, oštiepky, parenice, žinčica, potenciálne urda alebo ovčie maslo a pod.). Kontrola
mliekovej úžitkovosti je zatiaľ dobrovoľná
a pri hodnotení zvierat sa nezohľadňuje. Treba však zvážiť, či by sa táto kontrola (v tomto
období je oslobodená od poplatkov) nemohla
vykonávať vo významnejšej miere a hodnotený
údaj zapísať do plemennej knihy ako pomocný údaj. Z dostupných údajov PS SR, š.p. je
zjavné, že sa hodnotí len veľmi málo laktácii,
pričom napr. v roku 2018 bola priemerná produkcia mlieka za dojnú periódu v prepočte na

dojnicu 109,76 l mlieka. Za roky 2008 až 2018
tento priemer osciloval v rozmedzí 93,76 až
119,44 l mlieka v priemere na bahnicu za dojnú periódu, pričom priemer za desať rokov je
102,62 l mlieka. Navyše sa javí, že kvalita mlieka je veľmi dobrá (podiel bielkovín v priemere
dosahuje 5,96%, tuku 7,91% a laktózy 4,63%).
V tejto súvislosti však treba zdôrazniť, že údaje
majú zníženú relevantnosť, nakoľko do kontroly mliekovej úžitkovosti je zapojených veľmi
málo chovateľov. K téme diskutovali prítomní, najmä p. Štulajter, doc. Kočík, Ing. Šutý,
MUDr. Tesák, Ing. Kitz a ďalší.
k bodu 4.)
V tomto bode sa hovorilo k rôznym témam.
Spomínali sa otázky personálneho zabezpečenia ovčiarstva a neuralgicky bod jeho rozvoja,
potreba mať k dispozícii kvalitnú a vzdelanú
pracovnú silu. Nakoľko táto téma nie je v kompetencii Klubu chovateľov pôvodnej valašky,
hoci sa niektorých chovateľov môže dotýkať
(napr. PD Klenovec), išlo skôr o výmenu pohľadov.
V závere predseda informoval prítomných,
že Klub chovateľov pôvodných valašiek budúci
rok zaháji 10 rok svojej činnosti (klub bol zriadený na rokovaná prípravného výboru ZCHOK
v roku 2010 z iniciatívy Ing. Slavomíra Reľovského, svoju činnosť zahájil v máji 2011 počas
trhu baranov na rokovaní chovateľov tohto
plemena v RD Liptovské Hole v Kvačanoch).
V tejto súvislosti doc. Ing. Karol Kočík, PhD.
poznamenal, žeby bolo žiadúce pri súčasnom
počte chovateľov prejsť na systém, aby klub
mal svoje predsedníctvo (predseda, podpredseda a prípadne tajomník), k čomu bude žiadúce v tomto smere koncipovať a v najbližšom
období schváliť štatút Klubu chovateľov pôvodnej valašky pri ZCHOK. Tiež upozornil, že sa
končí ďalšie funkčné obdobie predsedu klubu
a súčasný predseda nechce na tento post reflektovať a to z dôvodu jeho pracovnej zaťaženosti. Požiadal prítomných, aby do najbližšieho zasadnutia klubu navrhli mená kandidátov
na tento post, pričom sám predbežne oslovil
p. Ing. Tomáš Kitza. Tiež odporučil, žeby bolo
dobré, keby sa zasadnutie, kde prebehnú voľby
uskutočnilo najneskôr 30 dní pred uplynutím
funkčného obdobia súčasného predsedu, t.j.
pred dátumom 15. 4. 2020.
Súčasťou tohto bodu bola aj druhá časť
z bodu 2, kde p. ThMgr. Vladimír Ticháň urobil
krátku exkurziu vo svojom malom chove a pritom sa diskutovalo a jeho skúsenostiach s chovom pôvodných valašiek.
k bodu 5.)
Ešte pred prehliadkou oviec v chove Nikuška Kokava nad Rimavicou, poďakoval predseda
klubu za účasť, členom klubu zaželal šťastný
návrat a veľa osobných i chovateľských úspechov. Tým bolo zasadnutie Klubu chovateľov
pôvodných valašiek pri ZCHOK ukončené.
Zvolen, 17. 11. 2019
Chov oviec a kôz 4/2019
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Z DEJÍN VALACHOV NA SLOVENSKU
Lukáš Tkáč
SLOVO NA ÚVOD
Dňa 14. apríla 2019 uplynulo presne 545 rokov odvtedy, čo kráľ Matej Korvín (1458 - 1490)
vydal v Ružomberku listinu, ktorou valachom
žijúcim na území hradných panstiev Orava
a Likava potvrdil ich staré výsady. Išlo o najrozsiahlejší a najkomplexnejší súpis práv a povinností valachov na území Západných Karpát.
Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli pripraviť
pre čitateľov časopisu Chov oviec a kôz, seriál
krátkych príspevkov venovaných dejinám osídľovania nášho územia na princípoch tzv. valašského práva, ako i vybraným aspektom života
„tunajších“ valachov.
ŠÍRENIE VALAŠSKÉHO ELEMENTU NA
ÚZEMÍ SLOVENSKA
Pôvod Valachov je dodnes zahalený rúškom
tajomstva. Všetky teórie ich pôvodu sa však
jednoznačne zhodujú v tom, že ide o zromanizovaných obyvateľov Balkánu, ktorí sa z rozličných príčin stiahli do horských oblastí južných
Karpát, kde sa začali živiť pastierstvom. Prvé
hodnoverné písomné zmienky o Valachoch, ako
o jazykovo a etnicky osobitej národnosti románskeho pôvodu, sa zachovali v byzantských
prameňoch, pochádzajúcich z 8. storočia.
Títo horskí pastieri sa však už od konca 12.
storočia začali postupne, pozdĺž obidvoch
strán Karpát, sťahovať smerom na sever a na
západ. Z územia Valašska prenikli najskôr do
Sedmohradska, odkiaľ ich kolonizačný prúd
smeroval územím Podkarpatskej Rusi, Haliče,
Malopoľska a Slovenska, až do toho najzápad-
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nejšieho cípu karpatského oblúka, tzn. na územie Sliezska a Moravy.
Naše územie zasiahol prúd valašskej kolonizácie svojim južným okrajom, a to najmä
v oblasti severovýchodného, stredného a severozápadného Slovenska. Prví valasi k nám
prenikli v 30. rokoch 14. storočia z územia
Podkarpatskej Rusi. Už v roku 1337 je ich prítomnosť doložená v dedine Koromľa v Užskej
stolici. Krátko nato zrejme valasi prenikli i do
susednej Zemplínskej stolice a do polovice 14.
storočia sa valašské obyvateľstvo dostalo aj na
územie Šariša. Počas prvej polovice 15. storočia valasi osídlili už aj Turniansku stolicu, odkaľ, zrejme ešte v tom istom storočí, prenikli
i na územie Abova. Niekedy začiatkom 15. storočia sa valašské obyvateľstvo začalo sťahovať
do Gemera, odkiaľ v jeho druhej polovici, preniklo aj do Malohontu. Na začiatku 15. storočia
sa valasi dostali už i na Liptov, odkiaľ ešte pred
polovicou uvedeného storočia prenikli na územie Oravy. Počnúc druhou polovicou 15. storočia sú už známe správy o valachoch aj zo stolíc
Trenčianskej a Zvolenskej a zrejme ešte niekedy
počas tohto storočia, vstúpilo prvé valašské
obyvateľstvo i na územie Nitrianskej stolice.
Regióny Spiš a Turiec, vyznačujúce sa silným
osídlením na zákupnom (zastaralo nemeckom)
práve, začali valasi, napriek ich geografickej
polohe, osídľovať až niekedy na konci 15. storočia. Pre úplnosť treba ešte dodať, že kvantita, ale aj „kvalita“ valašského osídlenia bola
v jednotlivých regiónoch Slovenska veľmi rozdielna.
V závere 15. storočia sa prvým skupinkám
valachov podarilo prekročiť hranice Uhorka

a dostať sa až do najzápadnejšieho cípu Karpát – t. j. na územie Sliezska a Moravy. Do konca uvedeného storočia sa tak valachom podarilo preniknúť do všetkých oblastí, kde sa potom
rozvinulo osídlenie na tzv. valašskom práve.
Treba však priznať, že „hlavná fáza“ jeho šírenia v jednotlivých regiónoch neraz výrazne zaostávala za prvým známym prienikom valachov
do tej ktorej oblasti.
Počas uvedenej cesty Karpatmi, sa z pôvodne národnostne jednotných Valachov, postupným priberaním obyvateľstva východných Karpát, stal zmiešaný rumunsko-rusínsko-poľský
živel, ktorý sa na našom území obohatil ešte
aj o slovenský element. Zjednodušene by sa
teda dalo povedať, že rumunský etnický prvok
si udržal svoje dominantné postavenie „len“
v Sedmohradsku. Na území severovýchodných
Karpát už v tomto kolonizačnom hnutí dominovali Rusíni a ďalej na západ sa na ňom už čoraz
viac podieľalo slovenské obyvateľstvo.
Pomenovanie Valach, tak postupom času
úplne stratilo svoju etnickú preukaznosť a stalo sa len tzv. zamestnaneckým menom označujúcim človeka venujúceho sa pastierstvu dobytka, ktorý sa riadil zásadami tzv. valašského
práva.
(Pokračovanie nabudúce)
POPIS K OBRÁZKU
Pohľad na Tatry - najvyššiu časť horského
masívu Karpát. Dielo Viliama Forbergera z roku 1886 s názvom Tatry.
Zdroj: https://www.webumenia.sk/dielo/
SVK:VSG.K_4 (originál uložený v zbierkach Východoslovenskej galérie v Košiciach)
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Tradičné ovčiarstvo na Mýte pod Ďumbierom
Chov oviec mal v oblasti Nízkych Tatier veľký
význam, a to najmä pre obyvateľov obcí, v ktorých nebol dostatok ornej pôdy. Jednou z nich
bolo v minulosti aj Mýto pod Ďumbierom. Táto
dedina leží na Horehroní v doline potoka Štiavnička a kedysi bola poddanskou obcou neďalekého mesta Brezna.
Text je výsledkom etnologického výskumu, ktor ý som v obci realizoval v rokoch
2016–2019. Hlavným cieľom je charakteristika tradičného spôsobu chovu oviec, ktorý sa
v obci rozvíjal približne do polovice 20. storočia.V rámci terénneho bádania som spracoval
údaje viacerých informátorov z radov starších
obyvateľov obce, najmä Karola Bobáka (1949 –
2018) a Františka Bacúšana (1942–2018). Za
podnetné informácie a odborné usmernenia
ďakujem súčasnému starostovi obce Ing. Romanovi Švantnerovi.
Ako bohatý zdroj informácií mi poslúžila
nepublikovaná práca Boženy Bobákovej Ovčiarstvo v obci Mýto pod Ďumbierom a terminológia súvisiaca s touto činnosťou z roku 1977.
Výskum som doplnil štúdiom odbornej literatúry, archívnych materiálov z fondov Štátneho
archívu v Banskej Bystrici a obecnej kroniky.
Kvôli ozvláštneniu som text doplnil nárečo-

vými ukážkami, ktoré som získal vlastným výskumom alebo prevzal zo spomínanej práce B.
Bobákovej.
V aktuálnom čísle prinášame úvodnú časť
štúdie, ktorá je venovaná najmä organizácii
ovčiarskeho spolku.
Chov oviec mal v 1. polovici 20. storočia pre
obyvateľov Mýta pod Ďumbierom rozhodujúci význam. Podľa niektorých informátorov sa
tunajšie salaše svojou úžitkovosťou tradične
zaraďovali k najlepším v regióne – v medzivojnovom a ešte aj povojnovom období dostával
každý majiteľ na jednu ovcu po 14 kg syra.
Zásluhu na tom mali v prvom rade vynikajúce
prírodné podmienky mýtňanského chotára
s rozsiahlymi a kvalitnými pastvinami a s tým
súvisiacou dĺžkou pastierskej sezóny. Rozhodujúcu úlohu tu okrem starostlivosti samotných gazdov-chovateľov zohrával dobre fungujúci systém salašného hospodárenia, ktorý
bol usmerňovaný ovčiarskym spolkom. So zabehnutými poriadkami, ktoré boli overené dlhoročnou tradíciou, súvisel aj svedomitý prístup valachov k práci. V spomenutom období
sa na mýtňanských salašoch uplatňovali valasi
z neďalekých Bielych Handľov, najmä z Bravä-

cova, ktorí spolu s domácimi valachmi dlhodobo vplývali na charakter ovčiarstva v obci.
Oviec bolo skoro f každom dome, ľebo s toho
išjou veľkí osoch. Kto mau kus poľa, tak si to hľaďeu držať kravu a uš pri tom, čo sa ako trápiu,
tag uš čo ľen zo tri ouce. Čo uš hňe-trávu aj poľicitovau, ľebo sa naveki tag vravelo, že je ňie ťen
gazda, čo drží kravi, aľe ťen, čo má ouce. Z oviec
bolo aj ku-sira, aj kuz mäsa, vlňi, aj to bolo miluo stuoreňia, ľuďia to raďi viďeľi a najviac chlapi, ľebo sa im popri ouciach käďečo trafilo… Na
Míťe, to boľi salaše zorgaňizovaňie riadňe, to si
držau za čes kažďí, čo sa sen dostáu. Tak sa vravelo na Braväcove – po Bieľi-Handľoch – puojďeš
na Míto, tan ťa naučia poriatku.
Bobáková (1977, s. 20–21)
K termínu 31. decembra 1869 chovalo 843
obyvateľov Mýta pod Ďumbierom spolu 692
oviec. V prvej polovici 20. storočia sa podmienky pre chov oviec zlepšili. V lete 1929 sa na
mýtňanských salašoch páslo spolu 1770 oviec
(z toho 740 dojok a 1030 jariek, jahniat a baranov). V januári 1930 bolo v obci zapísaných
spolu 1131 oviec. Podľa výsledkov sčítania k 1.
januáru 1940 v obci zimovalo spolu už len 871

Obr. 1: Črpáky mýtňanského baču Martina Chramca z 1. polovice 20. storočia (foto P. Lihan)
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oviec, čo v priebehu desiatich rokov znamená
pokles o 260 kusov, teda takmer o jednu štvrtinu.
Chovu oviec sa v medzivojnovom období
venovali takmer všetci obyvatelia, tak roľníci,
žijúci z hospodárenia na pôde, ako aj robotníci,
zamestnaní v lese či v blízkych priemyselných
podnikoch. Ovčie mäso a bryndza tvorili významnú zložku potravinovej základne. Predaj
produktov z ovčieho mlieka – syra, oštiepkov a pareníc – zaisťoval mnohým mýtňanským rodinám peňažný príjem. Syr odoberala
breznianska bryndziareň a výrobky, najmä
parenice, vykupovali breznianski židovskí priekupníci, ktorí ich expedovali na veľkomestské
trhy.
Organizáciu sezónneho pasenia a všetko, čo
s ním súviselo, mal na starosti ovčiarsky spolok. Podľa zachovaných historických prameňov
z 2. polovice 18. a 1. polovice 19. storočia sa
ovce Mýtňanov pásli v spoločných salašoch
s breznianskymi, za čo museli mestu odvádzať
poplatky od každej ovce. Vzhľadom na dlhotrvajúce nezhody medzi Mýtom a mestom
Breznom predstavitelia obce viackrát žiadali
o slobodný, od kráľovského mesta Brezno oddelený salaš. Podľa listiny z roku 1809 by pre jeho
zriadenie okrem zadováženia salašného riadu
a vlastných valachov bolo potrebné z mestského chotára vydeliť aj pastvu, aby sa predišlo
rozporom s mestskými pastiermi. Žiadosť mohla súvisieť so spomínaným prudkým nárastom
počtu chovaných oviec na začiatku 19. storočia. Bola opakovaná aj v roku 1838, k vytúženému oddeleniu však došlo pravdepodobne až
v 80.–90. rokoch 19. storočia v rámci zdĺhavého procesu vyčlenenia mýtňanského chotára,
osamostatnenia obce a vzniku spolku bývalých
urbarialistov na Mýte. Podľa zápisu v obecnej
kronike už okolo roku 1899 existovalo „Roľnícke spoločenstvo mýtňanského ovčieho salaša“.
V tom čase sa asi dvadsiati gazdovia, členovia
spoločenstva, zložili po 44 korún a dohodli sa
odkúpiť pastvu označovanú ako „roškovský
majetok“. Neskôr sa k nim údajne pridali ďalší
chovatelia oviec, ich vklady však aj tak neboli
dostačujúce. Na prepísanie pozemkov do majetku spoločenstva bolo potrebné vziať finančnú pôžičku. Po šiestich rokoch ju aj s úrokmi
uhradil spolok bývalých urbarialistov, ktorý sa
tak stal vlastníkom bývalých „roškovských“ pasienkov.
V medzivojnovom období spolok fungoval
v rámci urbárskeho spoločenstva, ktoré bolo
dominantným vlastníkom pasienkov v chotári. Hlavou ovčiarskeho spolku bol ovčiarsky
gazda, ktorý sa na Mýte nazýval šouťís alebo
archaickejšie šeuťís. Členmi spolku boli oučiari,
teda všetci majitelia oviec v obci. Podľa svedectva informátorov sa na začiatku 20. storočia pásli všetky ovce z obce na jednom salaši.
Zmena nastala v pastierskej sezóne roku 1922,
keď boli ovce rozdelené do dvoch salašov a ich
majitelia sa stali členmi dvoch ovčiarskych
spolkov. Ovce obyvateľov hornej časti dediny –
teda tých, ktorí bývali povyše obecného hosChov oviec a kôz 4/2019

Obr. 2: Motorizovaná návšteva na mýtňanskom salaši v 40. rokoch 20. storočia
(fotoarchív F. Bacúšana)

Obr. 3: Mýtňanský bača Ján Chramec Garaj v r. 1960 (foto F. Hideg)
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tinca v centre obce – boli zaradené do prviho
salaša. Ovce hospodárov z dolného konca dediny boli zaradené do druhiho salaša. Vznikli tak
dva spolky, z ktorých každý mal svojho šouťísa.
Pastva ostala spoločná, no oba spolky fungovali
ako samostatné subjekty. V archívnych písomnostiach z prvej polovice 40. rokov vystupovali
pod rôznymi názvami, napr. Prvý mýtňanský
salaš, Spolok majiteľov dochovávajúcich ovce
salaša I. alebo Spolok majiteľov oviec II. salaš.
V prvom salaši bolo pôvodne viac sedliakov,
ktorí vlastnili väčší počet oviec – okolo dvadsať
alebo až do tridsať. V druhom salaši prevládali
kovoroľníci, teda tí obyvatelia obce, ktorí boli zamestnaní v podbrezovských železiarňach
a poľnohospodárstvu sa venovali v menšej miere – mnohí chovali len po dve-tri ovce. Stredne
majetní hospodári chovali približne osem až desať oviec. Príslušnosť k prvému alebo druhému
salašu sa až do konca fungovania tohto systému
nemenila, zmeny nastávali len v prípade vzniku
nového gazdovstva. Tretí salaš, ktorý ale nebol
salašom v pravom zmysle slova, mal na starosti
baraňiar. Jeho úlohou bolo pásť barany a jahňatá z oboch salašov. Tento systém salašného hospodárenia bol v obci narušený až socialistickou
kolektivizáciou poľnohospodárstva v období
medzi rokmi 1950 a 1960, v dôsledku ktorej bol
napokon zriadený jeden družstevný salaš.
Ono sa to už varilo dlkší čas, aľe chlapi hinúľi f prvej svetovej vojňe. Aš ke_ca poschoďiľi, od noviho roku ťisícďevectodvacadva sa to
uskutočňilo, že sa salaše rozďeľiľi. Ťen chodňík
na hoľi, kaďe ouce prechoďiľi na obed aj večer
na dojeňia, sa volala pirť. A to bolo veľmi na dlhom, ľebo to bou veľkí kŕďeľ, keď bolo osemsto

kusou v jednom salaši. Jedon valach museu is
fpredu a jedon vzadu, aľe f streďe ňebou ňik.
A bolo veľa zbojňíkou pot cestou, čo sa raďi načahovaľi a sťiahľi pot cestu jednu, dve ouce…
f tom streďe dlhom. Ťie dva salaše boľi preto,
žebi ťí lúpežňíci na ťej hoľi ňemaľi možnos tak
opkradnúť. A vžďi roďina menšia – aľebo čokoľvek – je prehľadňejšia ako veľká.
(Karol Bobák)
Zodpovednosť za celé salašné hospodárenie niesol šouťís. Pred majiteľmi oviec ručil za
riadny chod salaša aj za valachov. Od prvého
dňa, keď sa ovce zamiešaľi a odišli na salaš,
až po ich návrat na Martina viedol presnú evidenciu počtu a úžitkovosti. Prvoradý význam
mala produkcia hrudkového syra. Ten sa raz
týždenne na salaši vážil a rozdeľoval majiteľom oviec. Šouťís sa vždy zúčastňoval váženia
a viedol evidenciu o jeho odbere. Pomocníkom
šouťísa bol vicešouťís. Najdlhší čas – približne
30 rokov – funkciu šouťísa zastával Jozef Komora Harmáda. Bol ovčiarskym gazdom na
prvom salaši, no túto funkciu vykonával ešte
aj v období fungovania jedného ovčiarskeho
spolku, teda pred rokom 1922. Jedným z jeho
nástupcov na prvom salaši bol Július Čellár
Pačka. Na druhom salaši bol dlhšiu dobu šouťísom gazda a krčmár Arnold Kvačkaj a Ján
Kvačkaj Jurina.
Šeuťís mau odmenu veľmi, veľmi slabú,
ľen na dve dojki sira – vicešeuťís mau na jednú
dojku – ľenže mau ohromnú zotpovednos, ľebo
bou voľeňí šetkími svojimi… Bača bou ľen na
druhom miesťe, šeuťís zastupovau celú poľnohospodársku obec. Mau pret opčanmi ňesmier-

ňi rešpekt. Kebi sa boľi pobiľi, kebi sa prišiou
ponosovať ťen ľebo ťen… šetko mau na starosťi. Tak veďeu držať toho baču aj šetke ťie ťížňe!
Vikalo sa mu, mohou biť voľeňí do víboru obecňiho aľebo zaviazať sa chudobňejšim do banki,
ľebo on mau šaďe otvoreňie dvere.
(Karol Bobák)
Každý salašný spolok disponoval vlastnou
pokladnicou. Príjmy do nej plynuli z odpredaja syra, vyprodukovaného v prvom týždni
pastierskej sezóny. Za spolkové peniaze sa
u debnárov kupoval salašný riad, u mäsiarov
teľacie žalúdky na výrobu syridla, kamenná
soľ pre ovce a drvená na výrobu údených a parených syrov. Ďalšie výdavky súviseli so zaplatením furmana, ktorý prevážal salašný riad
z koliby do koliby, chodil na hoľu po syr či
sťahoval ku kolibe drevo. Z prostriedkov spolku sa hradilo aj pohostenie pre jeho členov na
záver sezóny.
Martin Lokša
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Obr. 4: Odnášanie nadojeného mlieka na mýtňanskom salaši v r. 1960 (foto F. Hideg)
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Prezentácia fixačnej klietky - MVDr. Keľo.

DEMETER 2019

Prezentácia Ing. Jerguš Tesák.

Prezentácia MVDr. Patrik Keľo.

Prezentácia Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc..

Príhovor predsedu predstavenstva Ing. Nemčoka.

Prezentácia Ing. Štefan Ryba, PhD..

Ukažka ošetrovania paznechtov - MVDr. Keľo.

Vyhodnotenie TOP 2018 - Ing. Július Šutý.

DEMETER 2019

Výstava zvierat.

Najlepšie na koniec.

DEMETER 2019

DEMETER 2019
Dňa 25. 10. 2019 v krásnom
prostredí Salaša pod Maginhradom
vo Veľkých Teriakovciach Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku –
družstvo (ďalej len „ZCHOK“),
v spolupráci s firmou KEĽO A SYNOVIA, s. r. o., zorganizoval už tradičné ukončenie ovčiarskej sezóny
DEMETER 2019 spojené s ocenením
najlepších chovateľov oviec a kôz
TOP 2018. Akciu podporilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja SR, hlavným partnerom podujatia bola firma SKFARM.
Okrem of iciálneho programu, ktorý sa konal v priestoroch
„HUMNO“ v areáli f irmy KEĽO
A SYNOVIA, s. r. o., bola súčasťou
programu aj výstava oviec a kôz
spojená s ukážkou ošetrovania
paznechtov oviec. V úvode podujatia všetkých prítomných členov
ZCHOK a pozvaných hostí privítal
zástupca hostiteľa podujatia firmy
KEĽO A SYNOVIA, s. r. o. MVDr. Patrik Keľo, ktorý prítomných stručne oboznámil z históriou regiónu
i s aktivitami svojej firmy. Potom
predseda ZCHOK Ing. Igor Nemčok
svojim príhovorom oficiálne podujatie otvoril. Podujatie moderoval
riaditeľ ZCHOK Ing. Slavomír Reľovský. V ďalšom bode programu
šľachtiteľ ZCHOK Ing. Július Šutý
prezentoval vyhodnotenie najlepších chovateľov oviec a kôz na Slovensku za r. 2018 TOP 2018. Víťazi
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jednotlivých kategórií súťaže aj
celkoví víťazi za ovce a kozy si prevzali ocenenia z rúk generálneho
riaditeľa sekcie poľnohospodárstva SR Ing. Štefana Rybu, PhD.
a predsedu ZCHOK Ing. Igora Nemčoka. Podrobné vyhodnotenie TOP
2018 je uvedené v prílohách.
V zmysle plánovaného programu v ďalšom priebehu zasadnutia
vystúpili so svojimi prezentáciami
pozvaní hostia na témy:
• Aktuálna situácia v chove oviec
a kôz a jeho perspektíva do bu-

dúcna - Ing. Štefan Ryba, PhD.,
generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva SR
• Nové pr vky štátnej pomoci
a ich využitie na Slovensku
v roku 2019 – Ing. Martina Rafajová, PhD., riaditeľka sekcie
organizácie trhu a štátnej pomoci, Pôdohospodárska platobná agentúra
• Aktuálny zdravotný stav a zdravotná bezpečnosť ovčích a kozích produktov, prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ústredný

riaditeľ Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy SR
• Aktuálna situácia v chove oviec
a kôz a dosiahnuté výsledky
KÚ za rok 2019 - Ing. Péter
Görözdi, riaditeľ Plemenárskych služieb SR, š.p.
• Ovca celá aj vlk sýty? Ochrana
ovčích stád pred šelmami –
Ing. Jerguš Tesák, projektový
manažér, Euro Large Carnivores
• Prevencia a liečba nákazlivého krívania oviec z pohľadu
chovateľa – MVDr. Patrik Keľo,
Keľo a synovia, s. r. o., Veľké
Teriakovce
O záujme prítomných členov
ZCHOK, nielen o zaujímavé prednášky, ale o podujatie ako celok
svedčí fakt, že rokovacia miestnosť bola plne obsadená (vyše
120 prítomných). Okrem občerstvenia z výlučne ovčích produktov (ovčie syry, bryndzová nátierka, paštéta), ktoré boli stále
k dispozícii, v „baraňom duchu“
bol aj obed – barania polievka
s pečeňovými haluškami a baraní
perkelt s haluškami. Ako „zákusok“ hostitelia pripravili barana
pečeného na ražni. O spríjemnenie atmosféry sa starala sprievodná hudba Klenovskí heligonkári.
Na záver možno skonštatovať, že aj vďaka peknému počasiu bola oslava DEMETRA veľmi
úspešná a návštevníci odchádzali spokojní.
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TOP 2018 - Kozy
Poradie

Počet
Percento
Počet kôz v
pripustených plodnosti na
KÚ mlieka
kôz
okotenú kozu

Produkcia
Index
mlieka [kg] úžitkovosti

Názov chovu

Plemeno

1.

SHAHEEN'S ANGLONUBIANGOATS, Blahová

AN

7

266,7

4

971,3

2590,4

2.

Ing.M.MULARČÍKOVÁ-HELPEC, Prešov

BK

8

250,0

7

1027,3

2568,3

3.

TERRE, s.r.o., Čižatice

HK

9

211,1

10

817,8

1726,4

4.

Ing.Daniela Struckelová CSc., Zemplínska Teplica

BK

9

187,5

6

903,2

1693,6

5.

ÁBEL PLUS s.r.o., Podvysoká, Podvysoká

BK

630

151,8

220

1074,5

1631,1

6.

Eliza Simon, Michal na Ostrove

AL

12

200,0

6

674,4

1348,7

7.

KOZÍ FARMA KOZINKA, Veľký Blh

AN

3

200,0

6

671,3

1342,5

8.

Čekanova Katarína, Sabinov

BK

9

188,9

3

627,5

1185,3

9.

PD Mestečko - Dubková, Mestečko

BK

62

172,5

14

622,0

1072,9

10.

Miloslav Mag, Beňušovce, Liptovský Trnovec

BK

6

183,3

6

476,1

872,8

11.

Farma MaM,Michal Holeš, Báhoň

HK

6

166,7

3

389,2

648,9

12.

Rudolf Jonáš, Topoľčany

BK

4

50,0

3

847,7

423,8
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Identifikácia
stáda

130,5

Percento
plodnosti
na
obahnenú
bahnicu

143,5

154,7

Produkcia
mlieka [kg]

260,7

219,1

201,8

Index
úžitkovosti

53

20

21

1025

260

184

0,052

0,077

0,114

36

11

12

53

20

21

0,679

0,550

0,571

Index
podielu
triedy ER

9,155

9,268

13,162

Výsledný
index

ŠCH

ŠCH

ŠCH

Štatút
chovu

TOP 2018 - plemeno cigája

Názov chovu

509 519 039
152,7
177,1

Počet
Predvedené
zaradených barany za r.
baranov ER
2018

PD Mošovce
707 580 305
147,2

Index
produkcie
baranov

1
PD SEKČOV Tulčík
402 587 135

Zaradené
Počet bahníc
barany za r.
v PK k
2018
01.01.2018

2
PD Žemberovce

Poradie

3

Agrodružstvo Bystré
711 708 381

713 505 096

701 563 016

708 517 309

601 151 111

707 304 050

115,9

133,8

135,7

137,8

147,3

112,8

135,7

93,8

89,8

110,5

111,7

146,1

106,1

170,6

108,7

120,2

149,9

153,9

215,2

119,7

231,4

19

8

7

14

18

20

20

456

356

198

316

473

210

274

0,042

0,022

0,035

0,044

0,038

0,095

0,073

1

1

1

4

6

10

10

20

9

7

14

18

21

20

0,050

0,111

0,143

0,286

0,333

0,476

0,500

0,227

0,300

0,757

1,948

2,730

5,413

8,447

ŠCH

ŠCH

ŠCH

ŠCH

ŠCH

ŠCH

ŠCH

4

AGRO EKO SLUŽBY,
spol.sro, Bukovce
604 509 548

8

7

6

5

9
RD Látky

AGRO-LENT s.r.o.
M.Šariš, Prešov
OVINI, s.r.o., Banská
Bystrica
PD so sídl.v Jarovniciach,Uzovské Pekľany
AGRO RASLAVICE,
s.r.o., Nižné Raslavice

10

153,5

488,9

215,5

Index
úžitkovosti

12

26

8

Zaradené
barany
za r. 2018

113

93

165

61

Počet
bahníc
v PK k
01.01.2018

0,147

0,168

0,129

0,158

0,131

Index
produkcie
baranov

3

1

3

2

3

3

46

6

15

21

12

26

8

0,152

0,500

0,067

0,143

0,167

0,115

0,375

Index
podielu
triedy ER

3,588

5,073

6,297

6,880

8,849

8,889

10,599

Výsledný
index

ŠCH

ŠCH

ŠCH

ŠCH

ŠCH

ŠCH

ŠCH

Štatút
chovu

TOP 2018 - mliekové plemená oviec

140,4

270,3

411,5

19

102

0,017

7

Počet
Predvedené
zaradených barany za r.
baranov ER
2018

180,9

253,2

286,4

15

358

0,073

Percento
plodnosti na Produkcia
obahnenú mlieka [kg]
bahnicu

LC

162,5

204,6

642,3

6

615

Plemeno

609 701 042

LC

140,0

424,0

605,4

45

Identifikácia
stáda

707 131 007

LC

151,5

361,4

322,2

Názov chovu

708 719 002

LC

167,5

234,5

Poradie

307 724 012

LC

137,4

LC

506 502 355

LC

309 481 006

302 504 085

NPPC, Lužianky
KEĽO A SYNOVIA,
s.r.o., Veľké Teriakovce
SLOVEXA PD-Kapušany sro, Kapušany
AGRO-Torysa, s.r.o.,
Torysa
POLVITO s.r.o., Lehota
pod Vtáčnikom
PD Belá - Dulice, Belá
- Dulice
Agrofarma sro, Červ.
Kameň, Červený
Kameň

1
2
3
4
5
6
7
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Názov chovu

TOP 2018 - plemeno zošľachtená valaška

Poradie

Produkcia
mlieka [kg]

Zaradené
Index
barany za r.
úžitkovosti
2018

Počet
bahníc
v PK k
01.01.2018
Index
produkcie
baranov

Počet
zaradených
baranov ER

Predvedené
barany za r.
2018

Index
podielu
triedy ER

Výsledný
index

Štatút
chovu

ŠCH

Percento
plodnosti na
obahnenú
bahnicu

6,406

ŠCH

Identifikácia
stáda

0,350

3,138

ŠCH

ŠCH

20

0,389

2,998

ŠCH

6,407
7

18

0,435

2,602

ŠCH

0,792
0,110

7

23

0,323

2,544

ŠCH

24

182

0,049

10

31

0,286

2,333

ŠCH

19

20
368

0,036

10

14

0,611

2,254

0,040

166,6
18

644

0,045

4

18

0,333

603

105,6
165,0
23

666

0,073

11

12

24

157,8
119,7
193,1
30

192

0,037

4

203,4

505 803 356
137,8
126,5
179,1

14

484

0,046

141,1

810 706 368
152,6
113,7
122,1

18

259

144,1

505 549 530
157,5
98,1
102,7

12

703 008 369

508 512 023
124,5
88,3

145,9

1

502 512 090
116,2
102,8

2

704 521 081
142,0

7

6

5

4

3

505 519 020

PD Liptovské
Revúce
RD "VEĽKÁ RAČA" Oščadnica
PD Olšavica-Brutovce

PD Važec

PD Kvačany

NOFA-Ing.N.Fassinger, Vrbov
Agrofarma
Baranec, s.r.o,
Liptovský Ondrej
AGROURBÁR sro
HRABUŠICE

8

ŠCH

ŠCH

1,613

ŠCH

1,947

0,103

1,011

ŠCH

0,300

29

0,250

0,962

20
3

12

0,286

6
0,093

3

14

0,051
313

0,026

4

389
29

454

0,031

20
168,3

12

450

126,2

117,4

153,1

14

109,3

143,4

102,6

108,2

115,5

509 708 041
149,2

98,1

609 546 056

505 530 018
110,3

RD Klenovec
AGROTRADE
GROUP s.r.o.,
Rožňava
Agria Lipt. Ondrej, a.s.
RD Klenovec

609 546 593

9
10
11
12

TOP 2018 - celkový víťaz v kategórii chovu oviec

Identifikácia
stáda

C

21

184

0,114

Index produkcie
baranov

12

Počet zaradených
baranov ER

8

19

21

Počet predvedených
baranov v r.2018

0,375

0,421

0,571

Index podielu triedy
ER

0,049

0,061

0,065

Výsledný index

Plemeno

Názov chovu

509 519 039

3

8

Poradie

PD Mošovce

0,131

0,145

Počet
Bahnicežijúce
zaradených
v PK k
baranov
1.1.2018
r.2018

1.

61

0,035

124

0,267

0,032

8

15

0,792

18

4

24

LC

0,130

19

SD

115

0,040

309 481 006

15

603

309 481 003

IF

24

NPPC, Lužianky

606 708 201

ZV

NPPC, Lužianky

703 008 369

2.

Ing.Šándor
Július, Pleš
NOFA-Ing.N.
Fassinger, Vrbov

3.
4.
5.

G=E/F, J=H/I, K=G*J
Pre stanovenie TOP 2018 boli použité podklady prevzaté z databázy PS SR š.p. Bratislava, ÚPZ Žilina
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Názov chovu

Ing.Šándor
Július, Pleš
Csank Štefan
SHR, Gemerské
Dechtáre
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o., Veľké
Teriakovce
Ing.Šándor
Július, Pleš
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o., Veľké
Teriakovce
609 701 044

609 023 041

606 708 201

SF

IF

CH

IF

154,8

188,9

177,9

158,4

178,1

232,6

289,0

280,4

322,8

297,8

360,1

545,9

498,8

511,3

530,3

Index
úžitkovosti

23

12

24

21

15

Zaradené
barany za
r. 2018

152

102

183

127

115

Počet
bahníc
v PK k
01.01.2018

0,151

0,118

0,131

0,165

0,130

Index
produkcie
baranov

4

2

4

4

4

24

12

24

23

15

0,167

0,167

0,167

0,174

0,267

Index
podielu
triedy ER

9,081

10,704

10,903

14,704

18,445

Výsledný
index

ŠCH

ŠCH

ŠCH

ŠCH

ŠCH

Štatút
chovu

Počet
Predvedené
zaradených barany za r.
baranov ER
2018

606 708 202
BE

Priemerný
Percento
korigovaný
plodnosti na
Plemeno
denný
obahnenú
prírastok
bahnicu
[g]

609 701 043

Identifikácia
stáda

TOP 2018 - mäsové plemená oviec

Poradie

1
2

3
4
5

PD Sklabiňa

NPPC, Lužianky

Názov chovu

309 481 002

506 525 040

309 481 003

Identifikácia
stáda

SD

SD

SD

SD

148,1

154,1

162,0

153,8

155,1

129,3

215,7

148,9

166,2

158,3

191,5

332,4

241,2

255,7

245,5

Index
úžitkovosti

15

16

15

17

18

Zaradené
barany za
r. 2018

365

618

86

176

124

Počet
bahníc
v PK k
01.01.2018

0,041

0,026

0,174

0,097

0,145

6

9

4

8

8

15

16

15

17

19

0,400

0,563

0,267

0,471

0,421

Index
podielu
triedy ER

3,148

4,840

11,220

11,621

15,006

Výsledný
index

ŠCH

ŠCH

ŠCH

ŠCH

ŠCH

Štatút
chovu

TOP 2018 - plemeno slovenská dojná ovca

1
NPPC, Lužianky
505 700 001

SD

713 505 361

703 008 377

606 041 004

302 504 087

708 517 051

SD

SD

SD

SD

SD

SD

120,6

144,4

147,5

142,0

136,7

140,8

101,6

131,2

188,6

182,6

177,6

195,9

122,5

189,5

278,2

259,3

242,8

275,8

8

11

11

9

39

12

436

160

423

131

649

247

0,018

0,069

0,026

0,069

0,060

0,049

1

1

2

1

7

3

8

11

11

9

39

13

0,125

0,091

0,182

0,111

0,179

0,231

0,281

1,184

1,315

1,979

2,619

3,092

ŠCH

ŠCH

ŠCH

ŠCH

ŠCH

ŠCH

Index
Počet
Predvedené
produkcie zaradených barany za r.
baranov baranov ER
2018

2

501 508 074

Poradie

3
Agro - Racio
s.r.o., Liptovský
Mikuláš

810 522 080

Percento
plodnosti na Produkcia
Plemeno
obahnenú mlieka [kg]
bahnicu

4
PD Predmier

PD Odorín

PD so sídl.v
Jarovniciach,
Hermanovce
Agrofarma sro,
Červený Kameň
ISOKMAN-trading s.r.o.,
Fiľakovo
NOFA-Ing.N.Fassinger, Vrbov
Agrodružstvo
Bystré

5
6
7
8
9
10
11
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VEDA A VÝSKUM

Komparácia chovu oviec a produkcie ovčích
produktov na Slovensku a v krajinách EÚ
Martina Magdošková
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta
UPJŠ v Košiciach
Marián Kulla
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta
UPJŠ v Košiciach

Úvod
Chov oviec sa do Európy rozšíril pravdepodobne z Prednej Indie prostredníctvom indoeurópskych kmeňov. Slovanské kmene a národy
sa začali zaoberať chovom oviec od nepamäti,

ako tomu nasvedčuje aj samotný názov ovca,
ktorý je používaný vo všetkých slovanských
jazykoch a ktorý bol pravdepodobne odvodený
z latinského ovis.
Chov oviec má v súčasnosti nezastupiteľné
a významné postavenie v odvetví živočíšnej
výroby, nie len pre svoj produkčný potenciál,
v podobe produktov z ovčieho mlieka a mäsa,
ale čoraz častejšie sa spája s ich mimoprodukčnou funkciou, ktorá súvisí s krajinotvornou
a ekologickou funkciou, resp. spásaním trvalých trávnych porastov (ďalej TTP) a biotopov
na strmších svahoch. Ovce tým prispievajú k biodiverzite flóry v znevýhodnených prírodných

oblastiach a taktiež prispievajú k boju proti
prírodným javom, ako sú erózia pôdy, zosuvy
lavín či požiare a majú tiež vplyv na zachovanie zásob pitnej vody. Ovce patria medzi druh
zvierat, ktorý prináša veľké množstvo benefitov nie len pre krajinu a životné prostredie, ale
aj pre samotných obyvateľov, pretože ich chov
prispieva k tvorbe zamestnanosti a zvýšeniu
životnej úrovne vo vidieckych sídlach. V súčasnosti dochádza k rozvoju turizmu a jednej z jeho foriem naviazaných na poľnohospodárstvo agroturizmu, s čím súvisí aj zvyšujúci sa záujem
o ovčie produkty.
Chov oviec je v súčasnosti orientovaný na

Tab. 1: Počet oviec spolu v krajinách Európy v tis. ks
Krajina
Belgicko
Bulharsko
Česko
Dánsko
Nemecko
Estónsko
Írsko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Chorvátsko
Taliansko
Cyprus
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Holandsko
Rakúsko
Poľsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Fínsko
Švédsko
Veľká Británia
Island
čierna Hora
Severné Macedónsko
Albánsko
Srbsko
Turecko
Bosna a Hercegovina
Kosovo

Rok
2012

2013

2014

2015

2016

2017

119,26
1 361,55
:
:
1 641,01
:
3 430,33
9 213,00
16 339,37
7 453,00
679,00
7 015,73
346,84
83,63
82,80
:
1 185,00
11,70
1 093,00
364,65
218,51
2 091,70
8 833,80
:
409,57
:
610,53
22 991,00
473,50
207,00
732,00
:
1 635,00
27 425,23
1 004,00
:

0,00
1 369,58
:
:
1 569,96
:
3 324,09
9 356,00
16 118,59
7 193,00
620,00
7 181,83
313,46
84,85
99,60
:
1 214,00
10,93
1 074,00
357,44
:
2 073,65
9 135,60
:
399,91
:
576,77
22 027,00
473,50
191,00
732,00
:
1 616,00
29 284,25
1 020,00
:

:
1 335,28
:
:
1 600,78
:
3 324,90
9 072,00
15 431,83
7 168,00
605,00
7 166,02
322,40
92,54
123,90
:
1 185,00
10,53
1 070,00
349,09
:
2 032,62
9 518,20
:
391,15
:
588,76
22 687,00
:
204,00
740,00
1 896,00
1 748,00
31 115,19
1 025,00
:

117,32
1 331,89
218,49
144,95
1 579,79
85,90
3 324,84
8 852,00
16 026,37
7 057,00
608,00
7 148,53
331,60
102,28
147,10
8,95
1 190,00
11,08
1 032,00
353,71
221,19
2 042,61
9 809,50
109,41
381,39
155,20
594,73
23 103,00
:
195,00
734,00
1 918,00
1 789,00
31 507,93
1 020,00
193,70

86,23
1 360,09
:
:
1 574,27
:
3 438,23
8 739,00
15 962,89
7 157,00
619,00
7 284,87
:
106,63
163,60
:
1 141,00
11,52
1 040,00
378,38
:
2 248,52
9 875,50
:
368,90
:
578,17
23 671,00
473,00
192,00
723,00
1 971,93
1 665,00
30 983,93
1 016,00
184,26

:
1 316,78
:
:
1 579,79
:
3 981,81
8 593,00
15 963,11
6 877,00
637,00
7 215,40
:
112,21
169,70
:
1 146,00
11,74
1 015,00
401,48
:
2 224,69
9 981,80
:
365,34
:
606,08
23 310,00
458,00
189,00
725,00
1 925,51
1 704,00
33 677,64
1 017,00
182,28

Zdroj: Animal production statistics, EUROSTAT
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mliekovú a mäsovú úžitkovosť, v ekonomike
chovu sa ovčia vlna dostala do kategórie vedľajších produktov, z dôvodu rapídneho poklesu
cien. Po vstupe Slovenska do EÚ nastali výrazné zmeny v podpornej politike. Prijali sme pravidlá, ktoré platia pre všetky členské štáty EÚ.
Lokalizačné faktory chovu oviec
Chov oviec predstavuje jednu zo základných
činností poľnohospodárskej výroby v mnohých
vidieckych oblastiach. Z makroekonomického
hľadiska sa však význam chovu oviec znižuje,
napriek ich schopnosti využívať menej kvalitnú
pôdu a zdroje nízkej kvality (najmä v izolovaných a menej zvýhodnených regiónoch), čím
prispievajú k rozvoju vidieckeho prostredia
prostredníctvom svojho sociálneho a environmentálneho vplyvu. Najväčší vplyv na lokalizáciu chovu oviec majú prírodné podmienky,
z nich predovšetkým reliéf a klimatické podmienky. Vhodná geografická poloha, prírodný
potenciál, svahovitosť územia a dostatok TTP,
ktoré môžu ovce spásať, prispievajú k rozvoju
ovčiarstva v našej krajine. Za najvhodnejšie
lokality vhodné pre chov oviec pokladáme horské a podhorské oblastí s nízkym produkčným
potenciálom, s vysokou hodnotou rozlohy TTP,
s vhodnou svahovitosťou reliéfu, kde je najvyšší počet zvierat v prepočte na hektár poľnohospodárskej pôdy. V týchto oblastiach nahrádzajú chov hovädzieho dobytka a ošípaných, ktorý
by tu nebol veľmi rentabilný. Pre ovce všetkých
kategórií sú najvhodnejšie pastviny, ktoré sú
suché, slnečné, pravidelne ošetrované a využívané, s vysokým obsahom bielkovín. Výživová hodnota pasienkového porastu je závislá
od viacerých faktorov, najmä od floristického
zloženia, veku porastu, hnojenia ako aj vplyvu počasia (MPRV SR, 2013). Z hľadiska výživy
zvierat je dôležitý pomer jednotlivých živín
v trávnom poraste. V súčasnosti však vplyvom
znižovania produkčného potenciálu poľnohospodárskej pôdy, dochádza už aj v nižších polohách k znižovaniu výmery ornej pôdy a k zvyšovaniu výmery TTP.
V rámci EÚ majú veľkú výmeru poľnohospodárskych plôch s vysokým podielom TTP
a lúk vhodných pre chov oviec - Španielsko,
Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Poľsko. Španielsko pritom disponuje najväčšou plochou
pasienkov, ktoré sú určené na chov oviec, po
ktorom nasleduje Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Poľsko.
Slovensko ako krajina s veľkým potenciálom pre rozvoj chovu oviec, disponuje s vyše
800 000 hektármi TTP, na ktorých sa však pasie necelých 370 000 oviec. Mnohé kvalitné
pasienky postupne zarastajú krovinami, resp.
premieňajú sa na les, pritom ovce by z nich
mohli dávať zdraviu prospešné produkty.
Z hľadiska klimatických faktorov na chov
oviec vplýva najmä teplota a rozloženie zrážok
počas roka. Klimatické podmienky prostredia
ovplyvňujú produkciu a kvalitu mlieka a vlny,
pôsobia taktiež na reprodukciu oviec (Margetín, Bullová 2004). Chov oviec na mliekoChov oviec a kôz 4/2019

Obr. 1: Priestorové rozmiestnenie chovu oviec v krajinách EÚ v roku 2015.
Zdroj: EUROSTAT, Farm structure survey

Obr. 2: Stratifikovaný ovčí systém vo Veľkej Británii.
Zdroj: National Sheep Association
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vý program sa sústreďuje hlavne do chladnej
a mierne teplej klimatickej oblasti podhorských a horských oblastí, kde je dojnosť oviec
omnoho vyššia ako v teplej klimatickej oblasti. Do nížinných oblastí s teplou klímou, kde
je menšie množstvo zrážok s vyššími letnými
teplotami sa sústreďuje chov oviec na vlnovú úžitkovosť, keďže suché a teplé podnebie
priaznivo vplýva na rast jemnej vlny, naopak
drsné podnebie v chladných oblastiach podporuje rast hrubšej vlny.
Z hľadiska úspešného rozvoja ovčiarstva
má veľký vplyv na lokalizáciu chovu zvyšovanie
stavov oviec, zvyšovanie úžitkových parametrov, použitá technológia chovu, domáca spotreba a vývoz ovčích produktov.

Graf č.1: Vývoj počtu oviec v Európe v období 1997-2017.
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Graf č.2: Vývoj produkcie ovčieho mlieka u jeho najväčších producentov v EÚ v období 2010-2016.
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Zdroj: Animal production statistics, EUROSTAT
Tab. 2: Dovoz ovčieho a kozieho mäsa a živých zvierat do EÚ (v tonách jat. hmotnosti).
Rok
Krajina

2015

2016

2017

tony

%

tony

%

tony

%

Nový Zéland

182 301

85,8

183 524

86,1

150 352

83,2

Austrália

20 674

9,7

19 560

9,2

19 611

10,9

Čile

2 525

1,2

2 651

1,2

2 065

1,1

Island

1 746

0,8

2 060

1,0

2 566

1,4

Nórsko

19

0,0

11

0,0

663

0,4

Uruguaj

1 740

0,8

1 557

0,7

1 814

1,0

671

0,3

963

0,5

763

0,4

5 225

2,5

5 456

2,6

4 946

2,7

Argentína
Ostatné
EÚ

212 375

Zdroj: Animal production statistics, EUROSTAT
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213 131

180 716

Priestorové rozmiestnenie chovu oviec
v krajinách EÚ
Chov oviec prebieha väčšinou na pastvinách
v odľahlých a znevýhodnených vidieckych oblastiach, kde zohráva dôležitú úlohu v pridaní
ekonomickej hodnoty týchto oblastí. Práve
tieto oblasti sú vo východnej Európe veľmi
dôležité, pretože sa v nich rozvíjajú niektoré
základné funkcie: výroba potravín, služby v oblasti bývania, cestovného ruchu či kultúrne
a vzdelávacie služby. Okrem toho sa tu vykonávajú primárne hospodárske činnosti (napr.
chov hospodárskych zvierat), ktoré sú úzko
späté s prírodným prostredím. Jednu z týchto
základných činností predstavuje aj chov oviec,
ktorý sa vyvíja v mnohých krajinách východnej
Európy. Hoci chov oviec prispieva v európskych
ekonomikách len veľmi málo k hrubému domácemu produktu, odvetvie má veľký význam pre
rozvoj vidieka a životné prostredie.
Z pohľadu na celoeurópsky vývoj (Graf č. 1)
vyplýva, že v sektore oviec bol od 90-tych rokov minulého storočia zaznamenávaný neustály pokles počtu oviec, ktorý pretrvával až
do roku 2012. Pokles bol poznamenaný jednak
situáciou na svetových trhoch s ovčou vlnou
a jahňacím mäsom a v krajinách strednej a východnej Európy osobitne radikálnou zmenou
ekonomických podmienok súvisiacich s prechodom na trhové hospodárstvo.
V mnohých európskych krajinách došlo ku
radikálnemu poklesu stavov oviec, najvýraznejší úbytok bol pozorovaný v Bulharsku, Rumunsku, Poľsku, Česku, Maďarsku a na Ukrajine. Napriek negatívnemu dopadu dochádza
v súčasnosti k miernemu nárastu stavov oviec
v celej Európe. Podľa dostupných údajov z FAO
(Organizácia Spojených národov pre výživu
a poľnohospodárstvo) bolo v roku 2017 v Európe chovaných viac ako 132 mil. ks oviec.
V porovnaní s rokom 2016 sa ich počet zvýšil
o viac ako 765 tis. ks. Približne 83 % populácie
chovaných oviec v EÚ-28 je sústredené v šiestich krajinách - Španielsko, Veľká Británia,
Taliansko, Rumunsko, Grécko a Francúzsko.
V krajinách EÚ-28 sa podľa dostupných údajov
EUROSTAT-u v roku 2017 chovalo 86,3 mil. ks
oviec, čo predstavuje 7–8 % svetovej populácie oviec (takmer 1,2 miliardy). Stavy oviec
Chov oviec a kôz 4/2019

však nie sú stabilné v EÚ a ani v jednotlivých
členských krajinách. K poklesu stavov oviec
a bahníc v krajinách EÚ došlo najmä v dôsledku
obrovských problémov, ktoré spôsobila v niektorých krajinách EÚ (Anglicko, Francúzsko)
slintačka a krívačka i klusavka oviec, následkom čoho bolo nutné zlikvidovať desaťtisíce
zvierat (Margetín, Bullová 2004). V určitých
oblastiach sú zas stáda oviec ohrozované útokmi veľkých šeliem (napr. vlci, medvede, rys
ostrovid atď.). Napriek tomu podľa dostupných
údajov EUROSTAT-u (Tab. 1) medzi najväčších
chovateľov oviec v roku 2017 patrila Veľká Británia (23,3 mil. ks), Španielsko (16,0 mil. ks),
Taliansko (7,2 mil. ks) a Francúzsko (7,0 mil.
ks). Z krajín EÚ-13 (Bulharsko, Chorvátsko,
Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko,
Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Rumunsko,
Slovensko, Slovinsko) najvyššie početné stavy
oviec vykazuje Rumunsko (10,1 mil. ks), Bulharsko (1,3 mil. ks) a Maďarsko (1,2 mil. ks).
V porovnaní s rokom 2016 najväčší nárast počtu oviec zaznamenalo Írsko (544 tis. ks) a Rumunsko (106 tis. ks), naopak najväčší pokles
počtu oviec bol zaznamenaný vo Veľkej Británii
(361 tis. ks), Francúzsku (280 tis. ks) a Grécku
(146 tis. ks).
Z pohľadu priestorovej diferenciácie má
Veľká Británia vo väčšine regiónov jednu
z najvyšších hustôt oviec na km2, rovnako ako
v Grécku, na Cypre a v menšej miere aj niektorých regiónoch Talianska a Španielska (Obr. 1),
ktoré poskytujú veľmi vhodné podmienky pre
prosperujúci ovčí priemysel.
Ovce sa stali pre Veľkú Britániu mimoriadne
dôležitými, keď vlna, mäso, mlieko a kože tvo-

Tab. 3: Vývoz ovčieho a kozieho mäsa a živých zvierat z EÚ (v tonách jat. hmotnosti)
Rok
Krajina

2015
tony

2016
%

tony

Líbya
21 280
33,6
27 841
Jordánsko
14 405
22,8
18 465
Hongkong
5 643
8,9
6 203
Izrael
71
0,1
3 395
Švajčiarsko
2 945
4,7
3 206
Libanon
4 035
6,4
2 902
Ghana
2 920
4,6
2 230
Ostatné
10 464
16,5
12 797
EÚ
63 265
79 625
Zdroj: Animal production statistics, EUROSTAT

rili základ stredovekého obchodu. V súčasnosti
k hlavným produktom patrí ovčie mäso, hoci
kožušiny, vlna a mlieko majú taktiež v ekonomike svoje významné postavenie. Ovčiarsky
priemysel je vo Veľkej Británii vedený pomocou
„stratifikovaného ovčieho systému“ (Obr. 2).
Stratifikovaný ovčí systém je pre túto krajinu jedinečný a dokonale navrhnutý tak, aby
krajina bola čo najefektívnejšie využívaná
a tým prispela k zvýšeniu produkcie ovčích
produktov. Topografia a prírodné podmienky
Veľkej Británie viedli k rozvoju stratifikovaného systému, ktorý je rozdelený do 3 kategórií:
pohoria, vrchoviny a nížiny so vzájomnou závislosťou, na ktorých sa chová vyše 90 rôznych
plemien oviec. Pre pohoria je charakteristické
drsné podnebie s krátkym vegetačným obdobím, relatívne zlou kvalitou pôdy a sú pre ne
typické dlhé zimy. Tieto oblasti sa vyskytujú na

2017
%

tony

%

35,0
23,2
7,8
4,3
4,0
3,6
2,8
16,1

29 779
13 387
11 924
4 580
4 235
2 474
1 886
15 953

32,5
14,6
13,0
5,0
4,6
2,7
2,1
17,4
91 698

vysočinách a ostrovoch Škótska a v horských
oblastiach Walesu. V nížinných oblastiach Walesu a Anglicka, kde je pôda oveľa produktívnejšia, sa ovce stávajú mimoriadne dôležitými
pre zlepšenie úrodnosti ornej pôdy, na ktorej
sa pestujú plodiny. Niektoré ovce ostávajú v tej
istej kategórii po celý život, iné sa posúvajú po
celom systéme. Tento systém je rozhodujúci
pre udržanie efektívneho ovčieho priemyslu
a zrútenie ktorejkoľvek oblasti by zmenilo celú jeho tvár. Chov oviec je sústredený najmä
v horských oblastiach, pričom tieto oblasti sú
súčasne najvýznamnejšími oblasťami cestovného ruchu. Okrem vytvárania krásnej krajiny,
ovce prispievajú aj k biodiverzite voľne žijúcich
živočíchov a rastlín.
Z hľadiska prírodných pomerov územia ako
je geografická poloha, geomorfológia (horské
oblasti) a klimatické charakteristiky umož-

Graf č.3: Hlavný producenti ovčieho mäsa v EÚ v roku 2016.
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Zdroj: Animal production statistics, EUROSTAT
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Graf č.5: Vývoj exportu živých oviec v EÚ v období 2013-2017.
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ňujúce dlhú dobu pasenia, sú pre chov oviec
vynikajúce podmienky v krajinách stredomorskej oblasti - Španielsko, Taliansko a Grécko.
Od staroveku v týchto oblastiach tvoril chov
oviec najdôležitejšiu zložku živočíšnej výroby.
V Španielsku ovplyvnili rozvoj ovčiarstva najmä
prírodné pomery územia, ktoré súviseli s produkciou poľnohospodárskych komodít. Tá bola
obzvlášť ťažká v centrálnom Španielsku (rozsiahla suchá plošina) kvôli nedostatku zrážok,
stromov a inej vegetácie, extrémnym teplotám
a drsnej, skalnatej pôde. V týchto lokalitách
sa rozšíril chov oviec, predovšetkým plemena
merino (známe svojou jemnou vlnou), ktoré
sem bolo dovezené pravdepodobne zo severnej
Afriky a bolo dobre prispôsobené týmto podmienkam. V súčasnosti sa chov orientuje na
produkciu mlieka, mäsa aj vlny. Prírodné podmienky v Taliansku umožnili rozvoj ovčiarstva
v celej krajine, cez zelené alpské oblastí až po
vyprahnuté južné a ostrovné regióny, čomu nasvedčuje aj fakt, že existuje viac ako 50 pôvodných talianskych plemien oviec. V chove oviec
sa uprednostňujú plemená obzvlášť vhodné
na produkciu mlieka (horské oblasti). Existuje iba niekoľko oblastí, kde prevláda chov na
produkciu mäsa (južné, teplé oblasti). V Rumunsku sa na rozvoji ovčiarstva, okrem rozsiahlych nekvalitných trávnatých plôch v horských a alpských oblastiach vhodných pre chov
oviec, podpísala aj veľká tradícia a skúsenosti.
Rumunskí pastieri - valasi, ktorí boli známi
v strednej a východnej Európe so sebou priniesli nový spôsob chovu - salašníctvo.
V prepočte na obyvateľa podľa dostupných
údajov najviac oviec chovajú v Írsku a Grécku
- na jedného obyvateľa pripadá 0,8 ovce. Kým
chovy v Írsku sú určené z veľkej časti na export, grécke chovy sú určené najmä pre vlastné
potreby, keď Grécko v exporte oviec a jahňacieho mäsa na obyvateľa nedosahuje ani polovicu priemeru EÚ (Koršňák, 2015).
Slovenské ovčiarstvo má všetky predpoklady pre konkurencieschopný chov a pre uplatnenie jeho produktov na európskom trhu aj
v súčasnosti po vstupe SR do EÚ (MPRV SR,
32

2013). Z hľadiska početných stavov oviec patrí
Slovensko ku krajinám EÚ s nízkym počtom
oviec. Na Slovensku sa v súčasnosti chová necelých 400 tis. ks oviec, t.j. 72 oviec na 1000
obyvateľov, čo je výrazne pod priemerom EÚ
(170) i svetovým priemerom (165). V porovnaní so susednými štátmi sa menej oviec chová
v Českej republike, v ktorej je populácia oviec
v porovnaní so Slovenskom približne polovičná
a spolu s Poľskom, Nemeckom, Luxemburskom
a Belgickom sa radí medzi krajiny s najnižšou
populáciou oviec v prepočte na obyvateľa (Koršňák, 2015).
Produkcia ovčích produktov
Pokiaľ ide o výrobky z oviec, EÚ nie je sebestačná. Dovoz sa zakladá na systéme ročných dovozných kvót s pridelenými kvótami
dohodnutými s hlavnými obchodnými partnermi EÚ. Úroveň sebestačnosti produkcie EÚ
je v súčasnosti približne 87 %, ale produkcia
ovčieho mäsa je osobitne vystavená tlaku dovozu z určitých tretích krajín, ako sú Nový Zéland a Austrália (Európsky parlament, 2018).
Produkcia v sektore chovu oviec za posledných
niekoľko rokov zaznamenala zníženie aktivity,
a to najmä od začiatku medzinárodnej hospodárskej krízy. K poklesu prispieva taktiež vyľudňovanie vidieka a upustenie od tradičného
poľnohospodárstva v týchto oblastiach. Ďalším
prvkom súvisiacim s klesajúcim trendom v produkcii oviec je vývoj cien. Kombinovaný účinok
zníženia predajných cien a zvýšenia niektorých
výrobných nákladov čiastočne vysvetľuje pokles sektora, ktorý vo veľkej miere závisí od
verejných dotácií.
Hlavným produktom sektoru oviec v EÚ je
mäso, ale samozrejme aj iné výrobky majú hospodársky význam, predovšetkým v oblastiach,
kde mlieko, syr, vlna alebo výrobky z kože vyrobené tradičnými metódami prinášajú značné
príjmy. Niektoré z týchto výrobkov majú kvalitu, ktorá zvyšuje ich ekonomický potenciál.
Mliečna produkcia je jedným z hlavných ukazovateľov hospodárskej úžitkovosti chovu oviec.
Produkcia ovčieho mlieka vo väčšine krajín

zaznamenáva v posledných rokoch stúpajúcu
tendenciu. Jedným z dôvodov môže byť fakt,
že svetový trh so špecialitami z ovčieho mlieka nie je nasýtený (Margetín, Bullová 2004).
Počet dojených bahníc v roku 2017 dosiahol
24,4 mil. ks (Eurostat). Najviac dojených
bahníc je koncentrovaných v Rumunsku (bohatá tradícia ovčieho mliekarstva), Grécku
a Taliansku. Podľa dostupných údajov z EUROSTAT-u k najväčším producentom ovčieho
mlieka (Graf č. 2) v roku 2016 patrilo Grécko
(838,0 tis. ton mlieka), Španielsko (570,9 tis.
ton mlieka), Taliansko (482,3 tis. ton mlieka), Rumunsko (396,0 tis. ton mlieka) a Francúzsko (301,7 tis. ton mlieka). V porovnaní
s rokom 2015 najvýraznejší nárast produkcie
mlieka zaznamenalo Grécko (34 tis. ton mlieka), naopak najväčší pokles bol zaznamenaný
v Rumunsku (29 tis. ton mlieka).
Význam a produkcia ovčieho mlieka a ovčích produktov v ekonomike nášho hospodárstva neustále narastá. Ročná produkcia mlieka
na Slovensku, podobne ako v iných krajinách
EÚ zaznamenáva stúpajúcu tendenciu. Podľa
dostupných údajov zo Situačnej a výhľadovej
správy MPRV SR k 31. 12. 2017 sa v porovnaní
s rokom 2016 ročná produkcia mlieka zvýšila
o 33 tis. kg, čo predstavuje 0,3 % nárast. Celková produkcia mlieka v roku 2017 bola 11 411
ton, pričom z celkovej produkcie sa predalo
10 971 ton. V súčasnosti však dochádza vplyvom globalizácie trhu ku neustálemu zvyšovaniu zahraničného dovozu ovčieho mlieka z Talianska, Francúzska, Bulharska či Rumunska.
Z pohľadu zahraničného obchodu s ovčími syrmi sme najviac syrov vyviezli do Českej republiky a Grécka.
Čo sa týka sektoru ovčieho mäsa, Európska
únia nie je ani zďaleka sebestačná a dováža
značné množstvo. Ovčie mäso patrí k výrobkom, na ktoré sa vzťahuje jednotná spoločná
organizácia trhu. Ako môžeme vidieť v Tab. 2
v roku 2017 sa do členských krajín EÚ doviezlo
celkovo 180 716 ton ovčieho mäsa (Eurostat).
Viac ako 90 % celkového dovozu do EÚ z tretích
krajín pochádzalo z Nového Zélandu a Austrálie.
V rovnakom období sa z EÚ do tretích krajín vyviezlo 91 698 ton ovčieho a kozieho mäsa
(Eurostat). Viac ako 60 % celkového exportu
smerovalo do Líbye, Hongkongu a Jordánska
(Tab. 3).
Hlavnými producentmi ovčieho mäsa
(Graf č. 3) sú Veľká Británia (vedúce Škótsko)
(290,0 tis. ton mäsa), keď na jedného obyvateľa sa v roku 2016 spotrebovalo 1,9 kg lahodného jahňacieho mäsa, ďalej Španielsko
(117,1 tis. ton mäsa), Francúzsko (104,8 tis.
ton mäsa) a Grécko (68,2 tis. ton mäsa)(Eurostat).
Z pohľadu vývoja produkcie ovčieho mäsa
v týchto vedúcich krajinách (Graf č. 4) môžeme
v posledných rokoch pozorovať mierne klesajúcu tendenciu. V porovnaní s rokom 2015 bol
najväčší pokles produkcie mäsa zaznamenaný
vo Veľkej Británii (12 tis. ton ovčieho mäsa),
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naopak mierny nárast produkcie mäsa bol zaznamenaný v Grécku (3,5 tis. ton ovčieho mäsa).
V posledných rokoch sa zvýšil vývoz živých
zvierat (Graf č. 5) a mäsa. Živé zvieratá sa vyvážajú hlavne na Stredný východ a do severnej
Afriky. Vývoz mäsa a mäsových výrobkov sa
uskutočňuje do všetkých destinácií, vo väčšej
miere hlavne na Ďaleký východ.
Situácia v sektore ovčieho mäsa je na Slovensku taktiež veľmi negatívna. Na slovenskom
trhu sú produkované jatočné jahňatá dvoch
kategórií – ľahké jatočné jahňatá (jatočná
hmotnosť nižšia ako 13 kg) prevažne dojných
plemien a ťažké jatočné jahňatá (jatočná
hmotnosť vyššia ako 13 kg) špecializovaných mäsových plemien a nedojných plemien
s kombinovanou úžitkovosťou. Chovatelia sa
u nás zameriavajú prevažne na ľahké jatočné
jahňatá, tzv. veľkonočné jahňatá, ktoré majú
rozhodujúci podiel a väčšina z nich je exportovaná (cca 80 %). Napriek vysokej výživovej
hodnote jahňacieho mäsa sa ročná spotreba
na Slovensku pohybuje iba okolo 0,11 kg na
obyvateľa. Nezáujem o jahňacinu môže byť
spôsobený chýbajúcou tradíciou, nedostatočnou propagáciou, vyššou cenou, neznalosťou
prípravy tohto druhu mäsa alebo tiež dlhodobou zmenou životného štýlu domácich spotrebiteľov. Kvôli nízkemu dopytu jahňacieho

mäsa sú domáci chovatelia oviec nútení hľadať
odbyt v zahraničí, s dlhodobou orientáciou na
taliansky trh, čo spôsobuje cenový monopol
a znižovanie výkupných cien. Podľa údajov
ŠÚSR o zahraničnom obchode k 1. 3. 2018 (In:
MPRV SR, 2018) sa na Slovensko v roku 2017
doviezlo ovčie mäso najmä z Nového Zélandu,
Rakúska, Argentíny a Holandska v celkovom
objeme 79,3 ton, naopak najviac ovčieho mäsa
sme vyviezli do Talianska a Poľska v celkovom
objeme 667,0 ton.
Záver
Situácia v sektore oviec v EÚ nie je pozitívna, či už z pohľadu produkcie, ale aj cien.
Negatívny trend v poklese spotreby ovčieho
mäsa ale aj jeho produkcie je viditeľný už dlhšie obdobie. Sektor v súčasnosti potrebuje
stabilnú situáciu, ktorú je možné zabezpečiť
viacerými opatreniami. Jedným z nich je podpora domácej spotreby prostredníctvom rôznych projektov, podujatí či kurzov (Dubravská,
SPPK 2017). Chov oviec v EÚ je poznačený najmä úbytkom pracovných síl a neefektívnosťou
odvetvia. V súčasnosti je mimoriadne dôležité
brať do úvahy najmä mimoprodukčnú funkciu
chovu oviec, pretože spásaním ovce prispievajú nielen ku zachovaniu krajiny, ale aj k rozvoju
vidieka a to zvyšovaním zamestnanosti a jeho
osídlením.
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Graf č.4: Vývoj produkcie ovčieho mäsa u jeho najväčších producentov v EÚ v období 2010-2016.
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Veľkolepé Slovenské mitrovanie 2019
vo Veľkých Teriakovciach
Ing. Karol Herian, CSc.
Žilina
V tomto roku sa uskutočnil na Salaši pod
Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach už 8.
ročník Slovenského mitrovania. Bol to skutočný veľkolepý celoslovenský sviatok ukončenia bačovskej pastierskej sezóny, ktorý
v minulosti sa označoval aj ako valaské hody.
Celé Slovenské mitrovanie na Salaši pod
Maginhradom nadväzovalo na starodávne
pastierske hody, ktoré sa vždy usporiadali 26.
októbra na sviatok svätého Demetra, alebo
Mitra. V tomto čase bačovia i valasi sa vracali do dedín vo sviatočných šatách a v kostole
obetovali syr a oštiepky. Potom nasledovalo
vyúčtovanie sa s majiteľmi oviec a spoločná
hostina. Tento starodávny zvyk si doposiaľ
uchovávajú aj súčasní naši ovčiari i bačovia.
Najskôr Zväz chovateľov oviec a kôz 25.
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októbra. usporiadal na Salaši pod Maginhradom tradičné ukončenie ovčiarskej sezóny
„Demeter 2019“, kde vystúpili s referátmi
predseda zväzu Ing. Igor Nemčok, generálny
riaditeľ sekcie poľnohospodárstva Ministerstva pôdohospodárstva Ing. Štefan Ryba,
PhD., Ing. Martina Rafajová z Poľnohospodárskej platobnej agentúry, ústredný riaditeľ ŠVPS SR prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.,
riaditeľ plemenárskych služieb Ing. Peter
Görozdi, projektový manažér Ing. Jerguš Tesák a domáci gazda i usporiadateľ MVDr. Patrik Keľo. Tu, v prekrásnom areáli salaša, sa
prebrali aktuálne problémy ovčiarstva, vytýčili sa nové úlohy a v príjemnom prostredí
chovatelia oviec a kôz mohli navzájom komunikovať a vymieňať si skúsenosti. Zároveň
si mohli pozrieť vzorne vybavený a udržiavaný areál spoločnosti Keľo a synovia a aj tradičnú výrobu ovčieho syra i pečenie a chutnanie upečeného celého barana na grile.

Verejné mitrovanie sa uskutočnilo ďalší
deň 26. októbra od raňajších až do večerných hodín za prítomnosti vyše 2 tisíc návštevníkov z okolia Gemera i zo vzdialenejších
oblastí Slovenska. Hlavný organizátor bola
MAS Malohont, no samotnú akciu zabezpečoval spolumajiteľ a predstaviteľ spoločnosti Keľo a synovia, s. r. o. MVDr. Patrik Keľo.
Toto symbolické ukončenie pastierskej
sezóny bolo spojené s ukážkami ovčiarskych
prác i tradícii. Bola tu krásna výstava historických fotiek z problematiky ovčiarstva,
ukážky prác na salaši, strihanie oviec, ochutnávka jedál z ovčieho mlieka i mäsa a bohatý
trh miestnych produktov i remesiel. Veľmi
atraktívna bola i súťaž obcí v príprave jedál
z baraniny. Celé podujatie sprevádzal bohatý
kultúrny program zameraný na tradičné folklórne piesne i tance. Všade vládla príjemná
atmosféra a pohoda a návštevníci mali stále
čo obdivovať, alebo prežívať.
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Tohoročné Slovenské mitrovanie bolo
významné pre našich ovčiarov najmä tým,
že sa tu „pokrstil“ prvý Klenovecký syrec,
ktorý bol vyrobený už v schválenej mliekarskej výrobni vo Veľkých Teriakovciach a už
začal aj s pravidelnou výrobou. Európska
komisia síce zapísala tento náš tradičný syr
do Registra chránených označení pôvodu
(CHZO) už začiatkom roka 2015, no odvtedy
už viacerí malospracovatelia ovčieho, alebo i kravského mlieka sa pokúšali zaviesť
takúto pravidelnú výrobu zrejúcich syrov,
no zatiaľ to ostalo iba v prípravnej fáze.
Preto je veľmi potešiteľné, že výrobca tohto syra MVDr. Patrik Keľo spolu s autorom
registrácie dokumentov tohto syra (CHZO)
Ing. Karolom Herianom, CSc., mohli sa počas Slovenského mitrovania na Salaši pod
Maginhradom pochváliť s týmto syrom a oficiálne ho uviesť do pravidelnej výroby. Prvé
výroby tohto syra ešte hneď po výrobe mohli
návštevníci mitrovania aj ochutnať, no skutočné prednosti tohto tradičného syra vynik-
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nú až po dostatočnom dlhšom zrení a to po 3
až 6 mesiacov.
Klenovecký syrec bol veľmi obľúbený a vyrábal sa práve na Gemeri v okolí obce Klenovec už v 18. storočí. Bol veľmi populárny
u nás a vyvážal sa aj do Budapešti a Viedne.
V tom čase sa na území Slovenska vyrábali
najmä polotvrdé i tvrdé, zrejúce syry najmä
z ovčieho mlieka akými bola i naša pôvodná
tvrdá Bryndza, Karpatský syr, Topolanský
syr a najmä Klenovecký syrec. Bolo to najmä
preto, nakoľko v minulosti výrobcovia nemali možnosti chladenia a skladovania čerstvých syrov. Podľa zachovalých dokumentov
pôvodný Klenovecký syrec bol vlastne polotvrdý zrejúci syr z ovčieho mlieka, ktorého
kvalita spočívala v kvalitnom mlieku získanom z nezamorených pasienkov a vo využití
miestnej regionálnej kultúry z kyslomliečnych baktérii. Povrch syra sa vyznačoval tým,
že bol uzavretý a bola tam vtlačená symbolika hviezdy a kríža, alebo kvetu. Takýto syr
sa v minulosti nechal zrieť pod kôrou, ktorá

bola rôzne ošetrená. Chuť a vôňa vyzretého Klenoveckého syrca by mala byť jemno
kyslomliečna po ovčom mlieku a príjemne
syrová, mierne korenistá. Dobre vyzretý syr
i keď bude trochu tvrdší, mal by sa v ústach
po požuvaní rozplynúť a zanechať príjemnú
syrovú chuť.
Záverom možno hodnotiť tohoročné Slovenské mitrovanie ako veľmi úspešné a návštevníci určite odchádzali s tými najlepšími
zážitkami. Za úspešný priebeh mitrovania je
treba pochváliť všetkých organizátorov tohto podujatia. Je veľmi potrebné, aby sme si
na Slovensku obnovovali takéto naše tradície a to tradičnú kultúru i tradičné výrobky
vrátane mliečnych výrobkov. Veľmi to pomôže samotnému regiónu pri agroturistike
a najmä aj v zdravej výžive ľudí. Pevne veríme, že i Klenovecký syrec prispeje k týmto
tradíciám a znova sa obnoví jeho popularita
a nájde si zas bohaté uplatnenie i v našej výžive.
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Aj vidiecke ženy si zaslúžia uznanie
Anna Šenkeríková
Súčasťou programu 18. ročníka podujatia
boli prednášky Anny Kováčikovej, dlhoročnej
predsedníčky poľnohospodárskeho družstva
v Liptovských Revúcach, či miestneho prírodovedca Miroslava Sanigu.
Podvečer vyhlásili výsledky súťaže. Tohtoročnými víťazkami sa stali Viera Kršková, Iveta
Randziaková, Paulína Köverová a Mária Mezovská.
Sprievodnými akciami boli prezentácia aktivít šikovných žien aj ukážky remesiel.
Nedocenené vidiečanky
Svetový deň vidieckych žien, ktorý pripadá
na 15. október, si od roku 2002 vďaka Vidieckemu parlamentu (VIPA) pripomíname aj na
Slovensku. Práve pri tejto príležitosti sa udeľuje ocenenie Vidiecka žena – Líderka roka.
Prvý ročník mal len jednu víťazku, neskôr
sa organizátori rozhodli súťaž rozčleniť do štyroch kategórii – žena aktivistka, žena politička, žena podnikateľka a žena remeselníčka.
„Slovensko je prevažne vidiecka krajina. Vidiecke ženy si však málokto všíma, je to aj tým,
že sú vychovávané v skromnosti, a tak na seba
veľmi neupozorňujú. Mrzelo ma to, a tak som
si vravela, že s tým musíme niečo urobiť. Veď
máme remeselníčky, starostky a poslankyne,
ktoré žijú v tej malej regionálnej politike a nedostanú sa veľmi za hranice obce či katastra.

Pritom však urobia veľa užitočnej práce, ktorá,
žiaľ, často zostáva nepovšimnutá,“ hovorí Mária Behanovská, ktorá sa stala víťazkou prvého
ročníka a od roku 2006 je predsedníčkou VIPA.
„Z mesta som sa presťahovala na malú dedinku so 170 obyvateľmi, kde je život iný, je to
koncová dedina, ďaleký vidiek, ale keď sa človek presťahuje za osobou, s ktorou chce prežiť
celý život, tak neberie do úvahy pohodlie mesta,“ približuje počiatky svojho záujmu o propagáciu dedinského spôsobu života Behanovská.
Postupom času si uvedomila, že je potrebné
pripomínať si históriu a uchovávať zvyky a tradície. „Založila som občianske združenie s tým,
že vybudujeme náučný chodník, kúpili sme
starý dom a rozhodli sa z neho spraviť dedinské múzeum. A tak sa tie aktivity nabaľovali,“
spresňuje.
Prvá
Ženy sa do súťaže nenominujú sami, na ich
kvality by mal poukázať niekto iný. Dôležitým
ukazovateľom je zameranie ich aktivít na vidiek a snaha o zachovanie kultúrneho dedičstva.
Z remeselníčok uspejú najmä tie, ktoré sa
venujú paličkovaniu, medovnikárstvu, výrobe
kraslíc a iným starým remeslám. Pridanou hodnotou je, ak svoju záľubu prezentujú verejne,
napríklad formou tvorivých dielní.
V prípade žien – podnikateliek je smerodajné to, že pokračujú v tradičnej výrobe. Vý-

Starostka Liptovských Revúc Jana Šimová.

znamným prínosom je napríklad chov oviec,
ktorý zásluhou Anny Kováčikovej napreduje aj
v Liptovských Revúcach. Práve ona sa stala držiteľkou ocenenia žena – podnikateľka za rok
2017.
Miestne poľnohospodárske družstvo patrí
medzi najväčších chovateľov oviec na Slovensku. Činnosť Kováčikovej viackrát vyzdvihlo
ministerstvo pôdohospodárstva i Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku (ZCHOK).
„Zastáva aj významné funkcie v ZCHOK a za

Tohtoročné víťazky s predsedníčkou VIPA Máriou Behanovskou (prvá sprava) a vlaňajšou víťazkou kategórie žena – politička Janou Šimovou (druhá sprava).
Zdroj: vipa.sk
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Františka Macíková.

Prednáška Miroslava Sanigu.

výrobky z ovčieho mlieka získala mnoho ocenení a diplomov. Aktívne sa zapája aj do života
v samotnej obci. Pôsobí aj v rôznych miestnych
záujmových organizáciách a má „pod palcom“
nielen poľnohospodárske družstvo, ale aj celý
spoločenský a kultúrny život v obci. Je veľmi
pracovitá, čestná a úprimná žena, ktorá sa
nebojí žiadnych prekážok,“ uviedol VIPA v odôvodnení spred dvoch rokov.
Druhá
O rok neskôr si ocenenie v rámci kategórie
žena – politička odniesla Jana Šimová, starostka Liptovských Revúc.
„Bol to pre mňa šok a prekvapenie zároveň,

Predsedníčka VIPA Mária Behanovská.

nepočítala som, že po prvom volebnom období
dokážem získať ocenenie, ktoré poväčšine udelia ženám pôsobiacim minimálne štyri volebné
obdobia,“ zhrnula starostka, ktorá dodnes nevie, kto ju nominoval.
„Je to satisfakcia tej práce, ktorú som robila počas prvého volebného obdobia a nebolo
jej málo,“ dodala.
„V novembri 2014 bola zvolená za starostku
obce bezkonkurenčne. Za toto krátke obdobie
dokázala začať čerpať eurofondy na osvetlenie
obce, vybudovanie odpadového hospodárstva
s triedením na bio odpad, drobný stavebný
a objemný odpad; prestavbu materskej škôlky
na 10 bytových jednotiek pre udržanie mladých

Sprievodnými akciami boli prezentácia aktivít šikovných žien aj ukážky remesiel.
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rodín na vidieku, posilnenie elektrickej siete
s vybudovaním novej trafostanice, nové hasičské auto pre dobrovoľníkov HZ, rekonštrukciu
a čistenie riečnych korýt proti povodniam,“
píše VIPA, prečo sa cenu rozhodli udeliť práve
starostke Šimovej.
„Máloktorej obci sa podarí získať dve ocenenia v priebehu dvoch rokov,“ skonštatovala
starostka Šimová.
Vyrába kroje
Medzi šikovné Liptovskorevúčanky jednoznačne patrí aj Františka Macíková, ktorá
spolu s inými dolnoliptovskými remeselníkmi
spríjemnila tohtoročnú konferenciu prezentáciou svojich výrobkov.
„Počas materskej som začala skúšať rôzne
veci, najskôr som háčkovala hračky, neskôr
som vyskúšala šité náušnice, potom venčeky
na Vianoce alebo ľudové sukničky,“ vymenúva
množstvo záujmov 38-ročná Františka.
Časom sa nadchla aj pre šitie miestnych
krojov. „Modrotlačové zástery dávam tlačiť
v Strážnici v Čechách, pánske košele, ženské
oplecká alebo živôtiky šijem zo starého plátna.
Väčšinou sa tomu venujem cez zimu. Všetko
robím podľa pôvodných krojov, snažím sa, aby
boli zachované revúce výšivky a všetko bolo
ušité tak, ako má. Zhotovujem aj krojované bábiky,“ približuje ďalšiu záľubu.
VIPA na Slovensku vznikol v roku 2000.
Jeho poslaním je presadzovanie zvyšovania
kvality života na vidieku a podpora vidieckych
iniciatív pri riadení vidieckeho rozvoja.
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NATURAL IS POSSIBLE - PRÍRODNÉ JE MOŽNÉ
CHEESE 2019 Bra (Piemont) Taliansko
Ladislav Raček
predseda Slow Food Tatry o.z.
Nezisková organizácia Slow Food je medzinárodným celosvetovým hnutím dnes pôsobiacim v 160 krajinách. Vznikla v roku 1989
v Talianskom meste BRA (Piemont) ako protest
v štýle Slow, proti šíriacej sa vlne Fast Food,
predstavujúcej globalizáciu potravinárstva
a poľnohospodárstva a na podporu tradičných
lokálnych zvykov v gastronómii, na podporu
spotreby pôvodných potravín, na zachovanie
pôvodných plemien hospodárskych zvierat
a udržanie ohrozených plodín a rastlín.
Slow Food Tatry je súčasťou tohto medzinárodného hnutia Slow Food International
viac ako 9 rokov, počas ktorých ako občianska
iniciatíva na Slovensku vytvorila potravinovú
komunitu prepojením špičkových kuchárov
a producentov remeselných, dobrých, čistých
a férových potravín, reprezentujúcich našu
krajinu a jej kultúrne dedičstvo.
V dňoch 20. - 24. septembra 2019 sa v talianskom meste Bra uskutočnil celosvetový
festival syrov SLOW CHEESE 2019 zameraný
na prírodné syry vyrábané remeselným, naturálnym spôsobom z nepasterizovaného mlieka.
Podujatia sa už druhý krát z vlastnej iniciatívy
zúčastnila delegácia farmárov a producentov zo Slovenska s účasťou Zväzu chovateľov
oviec a kôz na Slovensku. V tomto roku sa
podujatia zúčastnilo viac ako 300 000 zástupcov odbornej verejnosti a zástupcov médií
z celého sveta.
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SLOW CHEESE 2019 bol venovaný pastierstvu, jeho kultúre a počas festivalu, vďaka
dlhodobému úsiliu a spolupráci organizácie
Slow Food Tatry s nadáciou Slow Food a ďalšími partnermi bola zapísaná ovčia BRYNDZA
1787 do katalógu najprestížnejších potravín
sveta s udelením práva používať značku Prezídium Slow Food (obdoba UNESCO pre kultúrne
dedičstvo). Pre príklad uvádzame, že v tomto
roku bol do katalógu najprestížnejších potravín sveta súčasne s Bryndzou 1787 zapísaný aj
tradične vyrábaný francúzsky syr Camembert.
Takéto označenie na celom svete smie v súčasnosti používať iba 103 typov syrov.
Členovia a podporovatelia organizácie
Slow Food Tatry sú presvedčení, že Valašská
kultúra a autentická, na Slovensku vyrobená
ovčia BRYNDZA 1787, v spojení s tradičnou
ovčiarskou hudbou (fujara a gajdy) už zapísanou v zozname UNESCO, jednoznačne patria do
svetového kultúrneho dedičstva a predstavujú
jedinečnú príležitosť pre pozitívnu prezentáciu

Slovenska a jeho kultúry.
V snahe vyzdvihnúť pôvodnú valašskú kultúru a tradíciu výroby bryndze salašníckym
spôsobom z roku 1787 sú pre produkciu mlieka určeného na výrobu BRYNDZE 1787, pod
označením Prezídium Slow Food, povolené
len čistokrvné ovce plemien pôvodná valaška, zošľachtená valaška a cigája - národných
chránených plemien oviec, ktoré sú zaradené
do svetového genofondu chránených druhov
a plemien hospodárskych zvierat. Na výrobu
BRYNDZE 1787 sa v procese spracovania mlieka smie použiť výlučne nepasterizované ovčie
mlieko s použitím naturálneho syridla živočíšneho pôvodu a nasýtený soľný roztok bez priania ďalších prídavných látok, kultúr či baktérií.
Viac informácii o projekte Prezídium Slow
Food BRYNDZA 1787 nájdete na:
https://www.fondazioneslowfood.com/en/
slow-food-presidia/bryndza-1787/
www.slowfoodtatry.sk, www.slowfood.com
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CHOVATEĽ - AGROFARMA BARANEC
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