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Doc. Ing. egon Gyarmathy, cSc.
Ovčiarom a koziarom, zootechnikom, ktorí promovali na Vysokej
škole poľnohospodárskej, neskôr Slovenskej poľnohospodárskej
univerzite, chovateľom oviec a kôz, ale aj bačom či honelníkom
je meno Egon Gyarmathy veľmi dobre známe. Docent Egon Gy-
armathy bol jedinečným odborníkom v chove oviec a kôz, žil pre
svoju prácu, oženil sa s ňou a s ňou aj zomrel. 
Egon Gyarmathy  sa narodil 24. marca 1934 v dedinke Veličná
na Orave. Bol synom precízneho notára. Jeho matka pochádzala
zo starej zemianskej rodiny Zátureckých, rodiny, ktorej rodokmeň
siaha až do 11. storočia. Sudičky mu dali do vienka lásku k prírode
a zvieratám. Bol vynikajúcim športovcom, hrával futbal, v zime ly-
žoval, bol členom Horskej služby. Chcel sa venovať športu celý
svoj život, futbal a hory boli pre neho dve veľké lásky, s ktorými
stále koketoval. Keď skončil gymnázium, podal si prihlášky na via-
ceré vysoké školy, všade ho však odmietali, nakoľko išlo o syna notára, ktorý sa nechcel pre-
menovať na Osadníka a napriek zníženiu platu o polovicu zostal verný svojmu priezvisku
Gyarmathy. Čestnosť a vytrvalosť otca sa preniesla aj na jeho syna. Nakoniec Egony Gyar-
mathyho predsa len prijímajú na štúdium na Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre a vte-

dajšie vedenie ani  netuší, aký odborník na ich škole vyrastie.
Po úspešnom absolvovaní Vysokej školy poľnohospodárskej
pôsobí inžinier Egony Gyarmathy vo výskume a v praxi, na-
koniec sa však vracia na vysokú školu kde je neskôr bol dlhé
desaťročia len asistentom. Doba bola taká, nebol v strane,
nemal docentúru. Pravdaže, prejavila sa tu aj negatívne slo-
venská nátura, keď je niekto lepší, netreba ho podporiť, ale
naopak. Napriek tomu Egon Gyarmathy, už kandidát vied, ve-
noval svoj čas škole, študentom, chovu oviec a kôz, chova-
teľom, chodil do chovov, bonitoval a pomáhal odbornými
radami. Bol aktívny nielen vo výučbe, ale aj v publikačnej čin-
nosti, poznali ho vedci, výskumníci, odborníci a chovatelia aj
v zahraniční. Dvakrát bol služobne v Kórei, kde sa zaoberal
emryotransferom u kôz. Odtiaľ si doniesol množstvo zážitkov,
ktoré často rozprával študentom a priateľom a končil svoje
rozprávanie slovom Kansahamidu (po slovensky ďakujem).

Po prevrate sa predsa len obracia „karta“ a Egon Gyarmathy sa stáva docentom. Vzhľadom
na potrebné zmeny v ovčiarstve a koziarstve, ako aj trendy v zahraničnej vede, venoval ďalšie
roky najmä šľachteniu a plemenitbu oviec so zvyšovaním produkcie mäsa, kde sa stal ga-
rantom mäsového programu šľachtenia na Slovensku. Zároveň aktívne pôsobil v oblasti
chovu kôz, sledoval mliekovú úžitkovosť, dokonca sám pôsobil ako kontrolný dôverník. Ďal-
šou dôležitou oblasťou bola etológia u kôz. Ešte pred pádom socializmu sa zaoberal etológiu
oviec, v novom režime sa zameriava spolu so svojimi študentmi na sledovanie správania sa
kôz, ale aj na kvalitu produkcie mohéru a kašmíru. Vznikali ďalšie články a publikácie, nasle-
dovali ďalšie konferencie, doma i v zahraniční.  Prichádza však veľký zlom v jeho súkromnom
živote a rok  na to aj v práci. Odchádza do dôchodku, čo prijal s nevôľou, nakoľko bol stále
plnohodnotným členom ovčiarov a koziarov. Katedra špeciálnej zootechniky jemu a ďalším
dôchodcom vychádza v ústrety a vyčlení kanceláriu, v ktorej môžu naďalej pokračovať vo



Nákupný trh na plemenné capy  -  memoriál Doc. Ing. egona Gyarmathyho, cSc.

3I. ročník

svojej práci. Nakoniec je to kabinet, kde pracuje a každý deň chodí docent Gyarmathy, kde
ho vždy mohli nájsť jeho študenti a známi, pravdaže vždy vtedy, keď nebol práve v nejakom
chove alebo na porade Slovenského zväzu chovateľov, zasadnutí šľachtiteľskej rady, výbe-
rovej komisie, či vidieckeho parlamentu. Naďalej komunikuje so svojím celoživotným priate-
ľom profesorom Františkom Horákom, priateľmi a kolegami z Poľska či Maďarska. 
Dlhoročný člen Slovenského zväzu chovateľov sa snaží svoje sily sústrediť na zlepšenie od-
bytu plemenných capkov, na kvalitu mlieka u kôz, ale aj na zlepšenie prírastkov a kvality
mäsa u oviec. Aj keď vlnu mnohí zatracovali, stále si uvedomuje, že vlnu ovce potrebujú a je
nevyhnutné zachovať kvalitu vlny, ktorá bola dlhé desaťročia šľachtená na vyrovnanosť, či
jemnosť a charakter. Život a roky však utekajú, v roku 2008 získava zlatú medailu Ministra
pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorú mu v tom čas odovzdáva minister Jureňa. V
Slovenskom zväze chovateľov dovtedy získal všetky ocenenia, aj najvyššie ocenenie Zápis
do knihy cti.
Egony Gyarmathy nezištne pomáhal druhým, celý život zasvätil poľnohospodárstvu, študen-
tom, ovciam a kozám, na úkor svojej rodiny a rodinnej pohody. Bol veselý, obľúbený v spo-
ločnosti, pomáhal nezištne druhým. Bol nekompromisný a vďaka jeho prístupu vychoval
mnohých študentov, ktorí sa stali dobrými odborníkmi a praktikmi v chove oviec. Mnohí jeho
študenti a diplomanti stále pôsobia na družstvách a poľnohospodárskych podnikoch. Bol je-
diným docentom na Slovensku, ktorí skončil vysokú školu poľnohospodársku obhájil titul do-
cent so špecializáciou na chov oviec a kôz. 
Ďakujeme za všetko, čo pre nás urobil, budeme na neho spomínať s úctou a láskou, jeho
život mal zmysel. Nech je jeho smrť dôvodom pre všetkých žiť statočnejšie, lepšie a ohľadu-
plnejšie. 
Česť jeho pamiatke, odišiel do ovčiarskeho neba, zostáva nám tu však prázdne miesto a
bude nám chýbať. 
Ing. Jarmila Dubravská, PhD.
tajomníčka RR SZCH
predsedníčka ÚOKOK SZCH
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Biela koza krátkosrstá
Plemenom vzniklo krížením typovo nejednotných slovenských a českých kôz s capmi sánskeho plemena,
ktoré sa dovážali zo Švajčiarska. Jedná sa o ranné plemeno, pomerne veľkého telového rámca s pevnou
kostrou, s primerane širokým ma hlbokým trupom, pevnej konštitúcie, so súmernou stavbou tela na do-
statočne silných, dobre utváraných končatinách. Od roku 1992 je prípustný aj výskyt rohov, najmä u ple-
menných capkov. Srsť je krátka a bielej farby, bez výskytov pigmentu na tele. 
Vo veku 5 mesiacov je požadovaná hmotnosť u kozičiek na nákupný trh 28 kg, u capkov minimálne 32
kg. U kôz starších ako 18 mesiacov sa požaduje hmotnosť 45 – 60 kg, u capkov 65 – 90 kg. Jedná sa
o zvieratá odolné, zdravé, vysoko plodné s častým výskytom porodenia dvojičiek, až trojičiek, s dobrou
schopnosťou využitia krmiva počas celého roka.
Produkcia mlieka v prvom rade záleží od viacerých činiteľov a to najmä od kvality krmiva počas celého
roka, dĺžky pobytu v priaznivých poveternostných podmienkach na pastve a starostlivosti chovateľa o
zvieratá. Kontrola úžitkovosti bola začatá v roku 1928. V podstate u mladých kôz (podľa výsledkov zí-
skaných z Kontroly mliekovej úžitkovosti v SZCH) sa pohybuje produkcia mlieka, od 350 do 450 kg, u
starších jedincov od 750 do 900 kg ročne.

plemenné štandardy

charaktetristika plemena
Zvieratá sú stredného až väčšieho telesného rámca s pevnou konštitúciou, harmonickou stavbou tela s
primerane širokým a hlbokým hrudníkom. Končatiny sú stredne dlhé, predkolenie a predpätie krátke a
pevné, paznechty sú tvrdé, pritlačené k sebe. Plemeno sa vyznačuje veľmi dobrou chodivosťou. Srsť je
krátka hustá a lesklá a výlučne biela. Capy majú dlhšiu srsť na dorzálnej časti krku, často až po bedrá.
V minulosti sa vykonávala prísna selekcia na bezrohatosť. V súčastnosti sa do chovu zaraďujú rohaté
aj bezrohé jedince. U jedincov tohoto plemena sa vyskytujú v oblasti hrtana tzv. prívesky (zvončeky) a
tiž briedka. Vemeno je primerane veľké, dobre upevnené pri báze široké. Cecky sú umiestnené syme-
tricky, stredne dlhé, vhodné pre ručné aj strojové dojenie. Plemeno je rané, odolné, vysoko plodné s vý-
bornou konveziou krmív. 
Úžitkové vlastnosti
Biela krátkosrstá koza je mliekové plemeno so živou hmotnosťou kôz 45 – 60 kg, capov 65 – 90 kg. Mi-
nimálna požadovaná produkcia mlieka s 2,5 % obsahom bielkovín a 3,0 % obsahom tuku za dojnú pe-
riódu kôz na prvej laktácii je 280 l,  na druhej laktácii 330 l, na tretej 340 a na štvrtej 350 l. Požadovaná
hmotnosť capkov vo veku päť mesiacov je minimálne 32 kg a kozičiek 28 kg. 
postup šľachtenia plemena
Základnou formou šľachtenia je čistokrvná plemenitba so zámerom zlepšiť produkciu mlieka a mäsa.
Šľachtenie je založené na výbere geneticky najlepších jedincov do pozície rodičov ďalšej generácie. Zá-
kladom šľachtiteľskej práce, pre správne vytypovanie týchto geneticky najlepších zvierat, bude aj naďalej
kontrola úžitkovosti. Ak chceme urýchliť rast úžitkovosti cestou čistokrvnej plemenitby  je potrebné sprís-
niť selekciu zvýšiť množstvo informácii o úžitkovosti zvieraťa, jeho príbuzných a  vrstovníkov v rámci
chovu. Podmienkou je tiež presná evidencia zvierat, presné merania a kvalitné vedenie databázy kontroly
úžitkovosti. 

zdroj: www.zchok.sk

Úžitkové zameranie: Mlieková úžitkovosť
Hmotnosť kôz: 45 - 60 kg
Hmotnosť plemenných capov: 65 – 90 kg
Hmotnosť kozičiek: 40 - 45 kg

Hmotnosť aukčných capov: 65 kg a viac
Produkcia mlieka za dojnú periódu: 400 – 800 kg
Plodnosť na okotenú kozu: 150 - 190%
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hnedá koza krátkosrstá
Jedná sa o mliekové plemeno vyšľachtené prevodným krížením pôvodných strakatých a hnedých kôz
s capmi harckého plemena. Dovezeného z Nemecka. Srsť je hnedá s možnými škoricovo hnedými a
červenohnedými odtieňmi. Mulec je hnedý, vnútorná strana ušníc je čierna, zvonku hnedá v tvarovej
časti je hnedá maska. Čierny trojuholník za ušami prechádza v uhrí pás sýtej farby po celej dĺžke
chrbta až po koniec chvosta. Brucho, záprstie, podpätie a paznechty sú čierne.
Plemeno je menšieho telového rámca, výška v kohútiku kôz sa pohybuje  od  65 do 75 cm u capov od
70 do 80 cm. Živá hmotnosť u kôz j od 45 do50 kg, u capov  je od 60 do 80 kg. Plodnosť sa pohybuje
okolo 200%.  Zvieratá sú odolné, ranné, s veľmi dobrou úžitkovosťou, vhodné pre individuálny, tak aj
pre stádový chov a majú dobrú schopnosť zužitkovať krmivá.
Produkcia mlieka je podľa záznamov SZCH u mladých, kôz zaradených do Kontroly mliekovej úžitko-
vosti od 450 kg do 650 kg, u starších kôz od 850 kg do 1050 kg ročne.

charakteristika plemena
Zvieratá sú stredného telesného rámca s pevnou konštitúciou, harmonickou stavbou tela s primerane
širokým a hlbokým hrudníkom. Končatiny sú stredne dlhé, predkolenie a predpätie krátke a pevné,
paznechty sú tvrdé, pritlačené k sebe. Plemeno sa vyznačuje veľmi dobrou chodivosťou. Srsť je krátka
hustá a lesklá. Základné sfarbenie je hnedé s tmavým úhorím pruhom po celej dĺžke tela až pol koniec
chvosta. Existujú odtiene červenohnedá škoricovohnedá a tmavohnedá. Charakteristickým znakom
plemena je čierny trojuholník za ušami. Vnútro uší, brucho, končatiny po holenný kĺb sú pokryté krát-
kou čiernou srsťou. Mulec a paznechty sú čierne. Capy majú dlhšiu srsť na dorzálnej časti krku, často
až po bedrá. V minulosti sa vykonávala prísna selekcia na bezrohatosť. V súčasnosti sa do chovu za-
raďujú rohaté aj bezrohé jedince. U jedincov tohto plemena sa vyskytujú v oblasti hrtana tzv. prívesky
(zvončeky) a tiež briadka. Vemeno je primerane veľké, dobre upevnené pri báze široké. Cecky sú
umiestnené symetricky, stredne dlhé, vhodné pre ručné aj strojové dojenie. Plemeno je rané, odolné,
vysoko plodné s výbornou konverziou krmív. 
Úžitkové vlastnosti
Hnedá krátkosrstá koza je mliekové plemeno so živou hmotnosťou kôz 45 – 55 kg, capov 65 – 85 kg.
Minimálna požadovaná produkcia mlieka s 2,5 % obsahom bielkovín a 3,0 % obsahom tuku za dojnú
periódu kôz na prvej laktácii je 280 l,  na druhej laktácii 330 l, na tretej 340 a na štvrtej 350 l. Požado-
vaná hmotnosť capkov vo veku päť  mesiacov je minimálne 32 kg a kozičiek 28 kg. 
postup šľachtenia plemena
Základnou formou šľachtenia je čistokrvná plemenitba so zámerom zlepšiť produkciu mlieka a mäsa.
Šľachtenie je založené na výbere geneticky najlepších jedincov do pozície rodičov ďalšej generácie.
Základom šľachtiteľskej práce, pre správne vytypovanie týchto geneticky najlepších zvierat, bude aj
naďalej kontrola úžitkovosti. 
Ak chceme urýchliť rast úžitkovosti cestou čistokrvnej plemenitby  je potrebné sprísniť selekciu zvýšiť
množstvo informácii o úžitkovosti zvieraťa, jeho príbuzných a  vrstovníkov v rámci chovu. Podmienkou
je tiež presná evidencia zvierat, presné merania a kvalitné vedenie databázy kontroly úžitkovosti.
Keďže sa jedná o málo početnú populáciu, ktorá sa na Slovensku chová je potrebné rátať s nákupom
plemenníkov zo špičkových chovov v EU.
Úžitkové zameranie: Mlieková úžitkovosť
Hmotnosť kôz : 45 - 55 kg
Hmotnosť plemenných capov: 65 – 85 kg
Hmotnosť kozičiek: 40 - 45 kg

Hmotnosť aukčných capov: 65 kg a viac
Produkcia mlieka za dojnú periódu: 400 – 800 kg
Plodnosť na okotenú kozu: 150 - 190%
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anglonubijská koza
charakteristika plemena
Mliekové plemeno vyšľachtené na Britských ostrovoch. Na jeho vzniku sa podieľalo indické plemeno
Jumna Pari, egyptské Zairaibi, Chitral z Pakistanu a anglické mliekové plemená. Krížence týchto ple-
mien v roku 1893 nazvali anglo-núbijské kozy. V roku 1910 boli vo Veľkej Británii zapísané do plemen-
nej knihy. Plemeno je veľkého telesného rámca s pevnou konštitúciou, na vysokých nohách, s
typickou klabonosou hlavou a širokými zvislými ušami. Rohatosť nie je typickým plemenným znakom.
Rohaté kozy majú rohy nasadené široko od seba, smerujúce dozadu a nemali by vybočovať von. Krk
je bez príveskov. Chrbát je rovný a dlhý, v krížoch môžu byť mierne vyššie ako v kohútiku. Vemeno je
polguľovité jemné so širokou základňou. Polovice nie sú výrazne oddelené. Kozy majú srsť krátku,
jemnú, pri capoch sa môžu vyskytovať aj dlhšie chlpy, sfarbenie je pri oboch pohlaviach nejednotné.
Vyskytujú sa jedince biele, smotanovej farby, svetlo hnedej, gaštanovej až čiernej farby, prípadne i
strakaté. Živá hmotnosť kôz, pri priemernej výške v kohútiku 80 cm, je 60-80 kg, capov s priemernou
výškou v kohútiku 90 cm je 90-100 kg. V niektorých chovoch sa vyskytujú aj robustnejšie jedince tohto
plemena, kozy dosahujú hmotnosť 110 kg a capy až 140 kg. Okrem Anglicka sú rozšírené v Írsku, Au-
strálii, Kanade, USA, Južnej Amerike Afrike a na Blízkom východe. 
Úžitkové vlastnosti
Plemeno sa vyznačuje vynikajúcou dojivosťou ale aj vysokou plodnosťou, ktorá sa pohybuje v rozme-
dzí 200 – 220 %, s odchovom minimálne 180 %.  Produkcia mlieka za laktáciu je 1200 – 1500 l,
denná produkcia 5-6 l, s vysokým obsahom tuku (4,8%) a bielkovín (4,4%). Najvyššia zaznamenaná
produkcia mlieka za laktáciu bola 2 531 kg a najvyšší denný nádoj 8,25 kg. Mlieko je bez typického
kozieho zápachu a príchuti. Je ideálne pre výrobu syrov a všetkých mliečnych výrobkov. 
Popri vysokej mliekovej úžitkovosti sú jedince tohto plemena  veľmi dobre osvalené a majú dobrú in-
tenzitu rastu porovnateľnú napr. s búrskou kozou, ktorá je považovaná za špecializované mäsové ple-
meno. Živá hmotnosť kozliat vo veku 70 dní je 18 kg. PDP pri odchove a výkrme kozliat je min. 200 až
220 g. 
postup šľachtenia plemena
Základnou formou šľachtenia je čistokrvná plemenitba, so zámerom dosiahnuť, aby parametre úžitko-
vosti u nás chovaných kôz plemena anglonúbijská (AN) boli porovnateľné s plemenným štandardom.
Šľachtenie je založené na výbere geneticky najlepších jedincov do pozície rodičov ďalšej generácie.
Základom šľachtiteľskej práce pre správne vytypovanie takýchto zvierat bude hlavne kontrola úžitko-
vosti. Rýchlejší genetický pokrok predpokladá vyššiu intenzitu selekcie. Genetický vývoj populácie je
zabezpečovaný hlavne výberom plemenných capov. Keďže sa jedná o málo početnú populáciu, ktorá
sa na Slovensku chová len krátke časové obdobie je potrebné rátať s nákupom plemenných zvierat
(hlavne capov) zo špičkových chovov v EU. 
AN koza, s produkciou mlieka a mäsa špičkovej kvality, popri predpokladanom rastúcom záujme spot-
rebiteľov, má dobrú perspektívu zvyšovať svoje stavy. Pri rozširovaní chovu bude mať význam aj  pro-
dukcia plemenných zvierat. V selekcii sa treba orientovať tiež na adaptačné schopnosti pretože s
chovom tohto plemena nemáme skúsenosti.

Úžitkové zameranie: 
Špecializované plemeno. Mliekový úžitkový typ.
Hmotnosť kôz: 60 - 80 kg
Hmotnosť plemenných capov: 90 - 110 kg
Hmotnosť kozičiek: 50 - 55 kg
Hmotnosť aukčných capov: 80 kg a viac
PDP kozliat do odstavu: 0,200 kg 
Plodnosť na obahnenú kozu: 200 - 220 %
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predvádzané línie capov
anglonubijské kozy
Názov línie počet kusov majiteľ
RAY 1 RAR real s.r.o.

Biela koza krátkosrstá
Názov línie počet kusov majiteľ
CURT 5 Ing. Štefan Hamerlík, Jablonica 
MOHYKAN 2 Ing. Jozef Kováč, Žarnovica-Huta   

hnedá koza krátkosrstá
Názov línie počet kusov majiteľ
HERMAN 1 Majer Choseň Ladice

Nákupné trhy na plemenné capy
organizované Slovenským zväzom chovateľov

v roku 2013
Dátum miesto konania Organizátor
23.8.2013 Výstavisko Agrokomplex Nitra SZCH - ÚOKOK

Memoriál Doc. Ing. Egona Gyarmathyho, CSc.
14.9.2013 Dobrá Niva Ján Pavelka 
október 2013 Záborské, okres Prešov Ing. Mária Mularčíková



Slovenský zväz chovateľov  -  Ústredná odborná komisia pre chov oviec a kôz

Dátum konania: 23. 8. 2013  -  Výstavisko agrokomplex Nitra.8

SZCH pre svojich členov a pre chovateľskú verejnosť vydáva od-
borné publikácie rôzneho zamerania a ako periodická publikácia
Chovateľské noviny v ktorých sú uverejňované rozličné informácie
zo života zväzu, chovateľov a chovateľských organizácií, spravodaj-
stvo z podujatí a odborné články. Do Chovateľských novín prispievajú
odborníci, chovatelia, organizačné zložky SZCH, ústredné odborné

komisie a ďalší prispievatelia.
Ku každoročým akciám zväzu patria predovšet-
kým výstavy zvierat organizované po celom Slo-
vensku z ktorých medzi najvýznamnejšie patrí
Propagačná výstava SZCH v rámci výstavy Agro-
komplex, ďalej Nákupné trhy plemenných
capov a vyvrcholením je tradičná Celoštátna
výstava zvierat, ktorá sa koná vždy koncom
kalendárneho roka v Nitre a patrí k najväčším
predajným výstavám SZCH. Výstava je oboha-
tená o Slovenské trhy, ktoré prezentujú sloven-
ských výrobcov, kvalitnú domácu produkciu
potravín a tovaru aj od drobnochovateľov. 
Taktiež SZCH usporadúva série školení a od-
borných seminárov pre chova-
teľov a verejnosť z odbornej
oblasti chovateľstva, domáceho
spracovania výrobkov a chova-
teľskej legislatívy. 
Pokladáme za dôležité venovať
sa mládeži a podporovať pozi-
tívny vzťah mládeže k chovateľ-

stvu a zmysluplnému tráveniu voľného času.
Organizujeme každoročne aktivity pre mládež
z ktorých najvýznamnejšia je Vedomostná
súťaž mladých chovateľov, kde si naša mlá-
dež môže zmerať sily vo vedomostnom zápo-
lení, spoznať iných mladých chovateľov zo
všetkých oblastí Slovenska  a zároveň nájsť
motiváciu pre svoj ďalší osobnostný rozvoj a
prehlbovanie vzťahu k chovateľstvu.

Kontakt:
Slovenský zväz chovateľov
Krížna 44, 824 76 Bratislava

Tel./fax: 02/ 555 71 158
sekretariat@szch.sk    www.szch.sk

Záujemcov o členstvo prosíme kontaktovať
najbližší Oblastný výbor SZCH, ktorých adre-

sár nájdete na našej internetovej stránke.


