
Správa o činnosti ÚOK pre chov oviec a kôz za volebné obdobie 2004-2010.

Komisia počas  šesťročného funkčného obdobia pracovala v zložení :

predseda: doc. Ing. E. Gyarmathy, CSc.,

členovia:  Ing.  J.  Dúbravská,  PhD.,  Ing.  P.  Bernáth,  L.  Jamrich,  p.  Štrbová,  tajomníčka  

RNDr.B.Bruteničová , J. Jurík †.

      Je nutné konštatovať, že p. Štrbová navrhovaná do komisie za OV SZCH Trenčín sa na 

zasadnutiach komisie zúčastňovala na začiatku volebného obdobia a od roku 2005 bola jej 

aktivita minimálna.

Komisia  vo  svojej  práci  pokračovala  plnením  úloh  vychádzajúcich  z uznesení 

prijatých na ostatnom. zjazde SZCH, medzinárodných pravidiel IKARu pri KMÚ oviec a kôz, 

ako aj  prijatých smerníc STN ~ Plemenné, chovné a úžitkové ovce a Kontrola úžitkovosti 

a dedičnosti oviec, resp. kôz.

Členovia  zvolenej  komisie  v priebehu  funkčného  obdobia   pokračovali  vo  svojej 

činnosti v zabezpečovaní už predtým rozpracovaných úloh:

1. rozšíriť členskú základňu chovateľov zavedením KÚ v SZCH,

2. zlepšiť vedomostnú úroveň chovateľov v oblasti KÚ oviec a kôz, pozdvihnúť 

úroveň  šľachtiteľskej  a plemenárskej  práce  dôverníkov  vzhľadom  na  plnenie  ich 

základných úloh,

3. pokračovať v spolupráci s riadiacimi orgánmi, zväzmi doma aj v zahraničí,

4. naďalej zabezpečovať KMÚ u oviec a kôz,

5. zabezpečovať účasť chovateľov na NT baranov a capov,

6. zabezpečovať publikačnú a propagačnú činnosť dosiahnutých výsledkov v  KÚ 

a  KMÚ u členov a chovateľov v SZCH.

Bod 1: Rozšírenie členskej základne chovateľov zavedením KÚ v SZCH

 V uplynulom  funkčnom  období  sa  komisii  podarilo  stabilizovať  členskú  základňu 

chovateľov a začiatkom funkčného obdobia v rokoch 2004-2005 sa zvýšili stavy oviec v KÚ 

na 155 ks a kôz na 136 ks (29 chovateľov oviec a 31 chovateľov kôz). V roku 2006 sa stav 

oviec  zvýšill  na  143  ks  a 11  plemenných  baranov  a u kôz  znížil  na  130  ks  kôz  a 20 

plemenných capov, pričom na NT predviedli chovatelia SZCH 38 plemenných barančekov. 

Postupné znižovanie počtu chovateľov zapojených do KÚ (KMÚ) bolo zapríčinené najmä 

tým,  že  chovatelia  v počiatočných  rokoch  dostávali  od  MP  SR  SZCH  dotácie  pre  chov 

plemenných  oviec  a kôz  cestou  SZCH dotácií  pre  chov plemenných oviec  a  kôz a najmä 



dotácie na kŕmny deň pre plemenné barany a capy. Tieto dotácie boli pre plemenníkov 12,- Sk 

na  kŕmny  deň  čo  do  značnej  miery  podnecovalo  chovať  tieto  zvieratá  v jednotlivých 

oblastiach  SR.  Aj  napriek  viacerým  prípisom  zodpovedným  pracovníkom,  ale  aj  priamo 

ministrovi  pôdohospodárstva  sa  dotácie  zrušili.  Treba  tiež  zvýrazniť,  že  na  popud 

predstaviteľov  SZCH vznikla  dohoda  s  predstaviteľmi  ŠVS SR  o hradení  požadovaných 

veterinárnych  vyšetrení  potrebných  k predvedeniu  zvierat  (baranov,  capov)  ako  štátnej 

objednávky.  V týchto obdobiach sa začína aj  s povinným označovaním zvierat  náušnicami 

a tetovaním,  čo  si  vyžiadalo  od  dôverníkov  väčšiu  pracovnú  záťaž  a zvýšené  cestovné 

náklady. Koncom roku 2009 sa dosiahli nasledujúce stavy zvierat: 96 oviec, baranov starších 

ako 1 rok 4 ks a to u 14 chovateľov, 151 ks kôz  (počet rozborov mlieka 355), capov starších 

ako 1 rok 15 ks a 25 plemenných capov,  ktoré  v uvedenom roku predviedlo na NT  10 

chovateľov. 

Záverom tejto  časti  správy je treba uviesť,  že členovia komisie  sa sústavne snažia 

rozšíriť počty chovateľov zapojených cestou SZCH do KÚ a tým aj zvýšiť počty oviec a kôz 

v KÚ. U oviec sa jedná o KÚ u VF a lacaunských oviec, u kôz ide v prevažnej miere o kozy 

BKK a čiastočne kozy HKK.

Bod 2: Zlepšenie vedomostnej úrovne u chovateľov v oblasti KÚ oviec a kôz

Členovia  komisie  vynaložili  počas  volebného  obdobia  veľké  úsilie  na zvýšenie 

chovateľskej  úrovne  jednak  cestou  vyškolených  dôverníkov,  ktorí  boli  na  každoročnom 

školení oboznamovaní s novými poznatkami v oblasti šľachtenia a plemenárskej práce. Tiež 

sa  snažili  pozdvihnúť  vedomostnú  úroveň  jednotlivých  chovateľov  v oblasti  šľachtenia  a 

plemenárskej práce, ich právach a povinnostiach, ktoré je nutné dodržiavať pri výkone KÚ 

a KMÚ. Aj napriek tejto aktivite a tiež publikovaním dosiahnutých výsledkov v KÚ v rôznej 

tlači  (Slovenský chov,  AGROmagazín,  Roľnícke  noviny,  Chovateľ,  Chov oviec  a kôz)  sa 

vedomostnú úroveň najmä u starších chovateľov nepodarila podstatne zlepšiť. Z uvedeného 

vyplýva,  že  je  naďalej  potrebné  sa  s touto  problematikou  zaoberať  a prijať  ponuku 

organizácie VIPA (Vidiecky parlament), o organizovaní priamych informácií chovateľom na 

vidieku. 

Bod 3: Pozdvihnúť úroveň šľachtiteľskej a plemenárskej práce dôverníkov a hodnotiteľov 

vzhľadom na plnenie ich základných úkonov

Aj napriek tomu, že sa vedomostná úroveň dôverníkov vykonávajúcich šľachtiteľskú 

a plemenársku  prácu  u chovateľov  z roka  na  rok  zvyšuje  (aj  zapojením vekove  mladších 

dôverníkov) celkove sa však naďalej u niektorých stále vyskytujú nedostatky. V tomto smere 

je potrebné vysloviť poďakovanie pracovníkom PS SR š.p.,  Ing. A. Machynovej,   Ing. M. 



Rafajovej  a iným  za  ich  pomoc  a spoluprácu.  Je  nutné  konštatovať,  že  viacerí  dôverníci 

vzhľadom k náročnosti práce a s ňou spojené cestovanie k chovateľom, prestali túto funkciu 

vykonávať,  nakoľko z roka  na  rok  požiadavky  na  vedenie  evidencie  KÚ a KMÚ stúpajú 

a dôverníci za prácu nie sú dostatočne honorovaní a prácu vykonávajú vo svojom voľnom 

čase .

      Tak  ako  je  uvedené  v predchádzajúcom  bode  sa  každý  rok  koná  jednodňové 

preškolovanie  dôverníkov z celej  SR,  kde  ich  fundovaní  pracovníci  v oblasti  požadovanej 

evidencie,  šľachtenia  a  plemenárskej  práce  informujú  o  najnovších  a  najdôležitejších 

opatreniach,  ktoré  je  nutné  v  KÚ  v rámci  EÚ  dodržiavať.V tomto  smere  z komisie 

najvýraznejšiu činnosť vykazovala Ing.  J.  Dúbravská, PhD.. Adepti  po absolvovaní dvoch 

školení, vykonávali skúšky z KÚ a po úspešnom preskúšaní  bol piatim novým dôverníkom 

vydaný preukaz o činnosti KD.

Bod  4:  Pokračovať  v spolupráci  s riadiacimi  orgánmi,  zväzmi,  organizáciami  doma 

a v zahraničí.

Počas  funkčného  obdobia  komisia  rozvíjala  a výrazne  zintenzívnila  spoluprácu 

s riadiacimi orgánmi (MP SR, ŠVS SR, PS SR, PJ SR, ZCHOK) v poslednom období aj 

s VIPA a v zahraničí so SZCHO v Brne. V tomto smere treba zvlášť vyzdvihnúť spoluprácu 

s pracovníkmi na úseku chovu oviec a kôz na MP SR, ktoré najmä v počiatočných rokoch 

činnosti komisie poskytovalo dotácie na plemenné ovce, kozy, ale najmä na plemenné barany 

a capy.  Podmienky  pre  udeľovanie  a priznanie  dotácií  sa  každoročne  upresňovali  podľa 

požiadaviek MP SR. 

Členovia komisie boli pozývaní MP SR, PS SR š.p., PJ SR a ZCHOK na rokovania 

o naliehavých  opatreniach  týkajúcich  sa  chovu  oviec  a kôz,  kde  svojimi  návrhmi  prispeli 

k riešeniam danej  problematiky.  V roku  2009  bola  uzatvorená  a podpísaná  zmluva  medzi 

SZCH  a ZCHOK,  ktorá  upravuje  povinnosti  a práva  oboch  zväzov.  Pracovníci  ZCHOK 

spolupracujú s dôverníkmi v oblasti hodnotenia oviec a kôz u chovateľov, ktorí sa v danom 

roku zapoja do KÚ.

Naďalej sa vyvíja dobrá spolupráca s pracovníkmi SCHOK v Brne s Ing. V. Marešom 

a  prof.  Ing.  F.  Horákom,  CSc.  v oblasti  vzájomnej  výmeny  skúseností  v plemenárskej 

a šľachtiteľskej práci, ako aj nákupe a dovoze plemenných zvierat do SR. Takto sa doviezlo 

viac plemenníkov najmä v oblasti chovu kôz (nové línie plemenných capov), čím sa rozšírila 

plemenená skladba línií pre chovateľov. 

V rámci  spolupráce  je  každoročne  na  výstavu  Agrokomplex  do  komisie  pre 

hodnotenie plemenných zvierat pozývaný doc. Ing. Egon Gyarmathy, CSc.. Tento člen SZCH 



bol v uplynulom období menovaný MP SR do výberovej komisie pre hodnotenie plemenných 

zvierat,  uznávanie  chovov  ŠCH,  RCH  a je  členom  šľachtiteľskej  rady  pri  ZCHOK,  kde 

zastupuje  SZCH.  Počas  výstavy  Agrokomplex  svojimi  kvalitnými  chovmi  kôz  a oviec 

pozitívne  zviditeľnili  organizáciu  chovatelia  p.  Rubis,  p.Kubík,  PhDr.  Kozubová, 

RNDr.Kováčova , Ing. Mularčíková, p.Homulka.  

Bod 5: Zabezpečovať KMÚ u členov SZCH

V priložených  tabuľkách 1 a 2 sú uvedené priemerné hodnoty dosiahnutej mliekovej 

úžitkovosti (za normovanú dojnú periódu, prepočítanú na 3 laktáciu), ako aj jednotlivé zložky 

mlieka u kôz plemien BKK a HKK za roky 2004-2009.

Z tabuľky 1 je možné konštatovať, že úžitkovosť kôz plemien BKK u členov SZCH je 

vysoká. V roku 2006 boli v spolupráci so ZCHOK vyhodnotené výsledky KÚ u oviec VF, 

kde  najlepšie  výsledky  prezentoval  p.Homulka  a plemena  Lacoune  Ing.Bernát  a u BKK 

Ing.Hamerlík.  Najvyššia priemerná úžitkovosť 830,99 l bola dosiahnutá v roku 2007, avšak 

aj v ostatných rokoch bola úžitkovosť nad 700 l, najnižšia úžitkovosť 715,69 l bola dosiahnutá 

v roku 2005. Z hľadiska nutričných zložiek je potrebné klásť väčší dôraz na obsah bielkovín, 

ktorý by mal dosahovať hodnotu 3,0% a viac. Je to možné docieliť cieľavedomým výberom 

capov, ktorí majú geneticky determinovaný vyššie uvedený obsah bielkovín.

Z tabuľky 2 je možné zistiť, že úžitkovosť u kôz plemena HKK je o niečo vyššia ako 

u kôz plemena BKK, kde najvyššia priemerná úžitkovosť 1181,62 l bola dosiahnutá v roku 

2007 a len o niečo nižšie hodnoty sa zistili v roku 2008 a 2009 a to 1028,15 l a 1096,91 l aj 

v rokoch 2005 a 2006 sa dosiahla úžitkovosť nad 900 l.

V tabuľkách  3,  4  a   5  sú  uvedené  priemerné  hodnoty  mliekovej  úžitkovosti  za 

normovanú dojnú periódu prepočítanú na 3 laktáciu ako aj jednotlivé zložky mlieka u oviec 

plemien lacaune, východofrízske za roky 2004 až 2009 a pôvodná valaška za roky 2004-2006.

V tabuľke 3 je najvyššia priemerná úžitkovosť 312,90 l u oviec plemena lacaune sa 

dosiahla v roku 2004, resp. najnižšia 195,995 l v roku 2008. vo všetkých sledovaných rokoch 

sa dosiahla priemerná úžitkovosť nad 200 l.

V tabuľke 4 sú uvedené priemerné hodnoty mliekovej úžitkovosti u oviec VT plemena 

pričom najvyššia úžitkovosť 303,60 l sa dosiahla v roku 2006 a len o 1,10 l  nižšia 302,50 l 

v roku 2005. aj  v ostatných sledovaných rokoch sa zistila  mlieková úžitkovosť nad 250 l. 

Z tabuľky je  možné  konštatovať,  že u oviec  plemena  VF sa zistila  vyššia  úžitkovosť  ako 

u oviec plemena lacaune.

V tabuľke 5 sú uvedené priemerné  hodnoty mliekovej  úžitkovosti  u oviec plemena 

pôvodná  valaška,  keď  najvyššia  úžitkovosť  160,80  l  sa  dosiahla  v roku  2005  a najnižšia 



117,64 l v roku 2006. u tohto plemena sa v rámci SZCH sledovala do roku 2007, keď jediný 

chovateľ tohto plemena p. J. Novysedlák prešiel s KMÚ do PS SR, š.p..

Bod 6: Zabezpečiť účasť chovateľov na NT baranov a capov

V tomto  bode je  celkove  veľmi  ťažko upresniť  najmä  číselné  počty predvedených 

plemenných  baranov od  chovateľov  SZCH,  nakoľko  v jednotlivých  rokoch  sa 

nezaznamenávalo od ktorého chovateľa plemenníci pochádzali. V tomto smere môžeme len 

uviesť,  že  naši  chovatelia  (Ing.  Bernáth,  Ing.  Hulej,  Rubis,  MUDr.  Horňák,  Ing.  Kováč 

a ostatní) produkovali plemenné barany dvoch plemien a to plemena lacaune a východofríz. 

Chovatelia SZCH odchovali veľmi kvalitné plemenné barany a prevažná časť sa ich predala 

hneď na NT. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že v posledných rokoch v dôsledku zlej 

politiky  v oblasti  živočíšnej  výroby  a celkovej  dotačnej  politiky  v poľnohospodárstve 

dochádza ku znižovaniu stavov zvierat a do určitej miery to postihlo aj chov oviec. Znamená 

to teda, že nebola veľká požiadavka na nákup predvedených baranov a tieto sa nepredávali, 

resp.  neskoršie za znížené finančné prostriedky.  V oblasti  VF oviec sa jedná o znižovanie 

celkového stavu  oviec uvedeného plemena v SR a tým menší záujem o kúpu plemenných 

baranov. Je treba uviesť, že najmä u tohto plemena by bolo potrebné zastúpiť nové línie, aby 

sa predišlo príbuzenskej plemenitbe. O nákup plemenných baranov plemena lacaune je ešte 

doposiaľ  dostatočný záujem.

V chove  kôz  sme  zaznamenali  v priebehu  uvedeného  obdobia  počty  predvedených 

plemenných capov, nakoľko každoročne zo 4 NT SZCH zabezpečuje 3 NT. NT plemenných 

capov sa realizujú každoročne v mesiaci august t.j. pred hlavným pripúšťacím obdobím. NT 

na plemenné capy sa konajú v posledných rokoch u p. RNDr. Ľ. Kozubovej v Pezinku, p. 

Pavelku v Dobrej Nive a na futbalovom ihrisku v Haniskej, kde to mal na starosti p. Jamrich.

V jednotlivých  rokoch sa predviedlo  na NT celkove 125 kvalitných  capkov z toho 

chovatelia  SZCH  predviedli  114  plemenných  capkov.  V roku  2004 sa  predviedlo  14  ks 

capkov, SZCH 14 ks,  2005 – 9 ks, SZCH  9 ks,  2006 – 33 ks, SZCH 28 ks,  2007 – 35 ks, 

SZCH 29 ks, 2008 18 ks, SZCH 14 ks, 2009 – 24 ks, SZCH 20 ks.

Aj v tomto prípade je treba uviesť,  že prevažnú časť plemenných capov odchovali 

členovia  SZCH.  Je  treba  uviesť  aj  to,  že  v posledných  2  rokoch  bol  s predajom  capov 

pomerne veľký problém a to z dôvodu, že v SR je veľmi rozšírená čierna plemenitba v chove 

kôz a o nákup plemenných capov nie je veľký záujem. Môžeme uviesť aj tú skutočnosť, že aj 

napriek viacnásobným upozorneniam na túto situáciu v chove kôz zodpovedným orgánom, sa 

situácia  nerieši  a v podstate  sa  ani  nepoznajú  hodnoverné  stavy  kôz-  najmä 

u drobnochovateľov, ktorí nie sú zapojení do KÚ. 



Bod 7: Zabezpečiť publikačnú a propagačnú činnosť členov komisie

V tomto  smere  je  možné  konštatovať,  že  väčšina  členov  komisie  splnila  svoje 

predsavzatie  a pričinili  sa o publikačnú ako aj  propagačnú činnosť tohto odboru.  Prevažná 

časť  uverejnených  príspevkov  sa  dotýkala  problematiky  chovu  oviec  a kôz,  kontroly 

mliekovej  úžitkovosti,  celkovej  KU  v SZCH  a dosiahnutých  výsledkov.  Príspevky  boli 

uverejnené  v časopisoch  Slovenský  chov,  Chovateľ,  Chov  oviec  a kôz,  v Roľníckych 

novinách a iných periodikách.  Veľmi dobrú publikačnú činnosť vykazovali  členovia UOK 

Ing. J. Dúbravská, PhD.,  p.  Jamrich a doc.  Ing. E. Gyarmathy,  CSc..  v tomto smere často 

upozorňovali  na mnohé nedostatky,  ktoré sa vyskytovali  a stále  vyskytujú  v oblasti  chovu 

oviec  a najmä  kôz.  Jedná  sa  o spomenutú  čiernu  plemenitbu  a neznalosť  stavov  najmä 

v oblasti chovu kôz v súkromnom sektore ako aj o nedostatkoch pri označovaní oviec a kôz 

v SR.

Priemerné hodnoty ukazovateľov mliekovej úžitkovosti a jednotlivých zložiek mlieka prepočítané na 
3. laktáciu u BKK za roky 2004 - 2009          

Tab. 1
Rok Počet laktácií Mlieko

kg
Tuk

kg %
Bielkoviny
kg %

Laktóza
kg %

2004 112 718,30 27,35 3,62 21,12 2,74 29,91 4,46
2005 114 715,69 24,23 3,35 21,05 2,96 30,53 4,28
2006 92 723,09 23,69 3,27 21,29 2,95 31,05 4,25
2007 68 830,99 27,63 3,31 24,39 2,94 36,12 4,35
2008 73 800,42 26,61 3,26 24,15 3,01 33,82 4,24
2009 44 814,09 29,24 3,48 23,85 2,93 34,37 4,23

Priemerné hodnoty ukazovateľov mliekovej úžitkovosti a jednotlivých zložiek mlieka prepočítané na 
3. laktáciu u BKK za roky 2004 – 2009

Tab. 2
Rok Počet laktácií Mlieko

kg
Tuk

kg %
Bielkoviny
kg %

Laktóza
kg %

2005 5 908,88 32,12 3,59 27,11 2,97 39,32 4,31
2006 4 986,53 40,99 4,17 25,62 2,61 43,24 4,36
2007 3 1131,62 41,55 3,67 31,16 2,75 49,19 4,35
2008 5 1028,15 39,49 3,82 30,22 2,94 45,32 4,41
2009 10 1096,91 39,83 3,67 32,85 3,00 48,28 4,42

Priemerné hodnoty ukazovateľov mliekovej úžitkovosti a jednotlivých zložiek mlieka prepočítané na 
3. laktáciu u oviec plemena lacaune za roky 2004 - 2009

Tab. 3
Rok Počet laktácií Mlieko

kg
Tuk

kg %
Bielkoviny
kg %

Laktóza
kg %

2004 25 312,90 17,20 7,19 12,20 5,68 9,15 4,55
2005 36 216,44 14,22 6,48 10,98 5,14 10,56 4,56
2006 61 217,02 14,89 6,87 12,26 5,65 10,07 4,64
2007 53 234,14 16,70 7,20 12,85 5,52 10,94 4,67
2008 18 195,95 15,38 7,85 11,15 5,72 9,08 4,60
2009 21 264,77 19,18 7,28 15,09 5,75 12,50 4,70



Priemerné hodnoty ukazovateľov mliekovej úžitkovosti a jednotlivých zložiek mlieka prepočítané na 
3. laktáciu u oviec plemena VF za roky 2004 - 2009

Tab. 4
Rok Počet laktácií Mlieko

kg
Tuk

kg %
Bielkoviny
kg %

Laktóza
kg %

2004 30 288,56 19,15 6,65 15,68 5,45 14,20 4,85
2005 38 302,50 18,59 6,12 16,19 5,34 14,16 4,68
2006 27 303,60 17,45 5,74 16,40 5,40 13,49 4,44
2007 35 285,47 15,01 5,40 14,75 5,19 12,98 4,59
2008 45 263,89 17,20 6,49 14,52 5,51 12,62 4,77
2009 39 273,79 15,92 5,82 14,04 5,13 13,50 4,97

Priemerné hodnoty ukazovateľov mliekovej úžitkovosti a jednotlivých zložiek mlieka prepočítané na 
3. laktáciu u oviec plemena valaška za roky 2004 - 2007

Tab. 5
Rok Počet laktácií Mlieko

kg
Tuk

kg %
Bielkoviny
kg %

Laktóza
kg %

2004 33 130,40 15,30 6,51 7,60 5,48 6,32 4,67
2005 32 160,80 14,20 6,28 7,30 5,80 6,22 4,64
2006 22 117,64 9,05 7,69 7,65 5,87 4,44 4,57
2007 28 132,67 10,33 7,78 7,67 5,78 6,40 4,82


