
Ovčiarsky deň v Ponikách 
 
  

Aj keď chov pôvodných valaských oviec na Slovensku má svoje hlboké tradície, ktoré siahajú do obdobia 
kolonizácie nášho územia na tzv. valaskom práve (valaská kolonizácia), t.j. do 16.storočia, dnes je toto staré plemeno 
zaradené organizáciou „Pro Species Rara“ medzi ohrozené. Preto sa v súčasnosti venuje týmto ovciam osobitnejšia 
pozornosť, prebieha istá forma revitalizačného programu a ich chov je a aj v ďalšom programovacom období bude čiastočne 
podporovaný z fondov EÚ cez Program rozvoja vidieka pre roky 2014 až 2020. 
 Mnohí sa iste kladú otázku, prečo sa dnes snažíme o revitalizáciu tohto starého plemena? Iste je to aj kvôli určitej 
úcte k našim predkom, ktorí ovce tejto rasy dlhodobo na našom území chovali. Svoj podiel má aj nostalgia k tradíciám 
a pravosti materiálnych artefaktov odvodených od tradičnej kultúry (veď prevaha starých mužských kožuštekov v Ponikách, 
ale aj širšom okolí, bola ušitá z kožušín vyrobených od valaských oviec a podobne). No dnes je to aj kvôli čoraz 
alarmujúcejšiemu stavu poľnohospodárskych ekosystémov  a najmä biotopov trvalých trávnych porastov, ktoré v dôsledku 
absencie primeraného využívania a obhospodarovania zarastajú. 
 Zrazu sa nám spájajú akoby dve nite – ochrana genofondu starých plemien hospodárskych zvierat (konkrétne 
oviec) a potreba rozumného obhospodarovania krajiny a to často aj v kontexte s princípmi ochrany prírody (konkrétne 
ochrany trávnych biotopov). Nejde o jednoduchý problém a hlboko vo svojej podstate ukrýva množstvo ďalších čiastkových 
otázok a menších problémov. A práve o nich sa snažili diskutovať a širšej verejnosti dané otázky predostrieť účastníci 
Ovčiarskej nedele v Ponikách spojenej s diskusným fórom na tému „ Chov oviec ako jedna z alternatív racionálneho 
obhospodarovanie poľnohospodárskej krajiny“. Táto akcia sa uskutočnila v Ponikách dňa 12. apríla 2015 od 14,00 h. 
v príjemnom prostredí Kultúrneho domu na Ponickej Lehôtke. Hlavnými organizátormi boli Obecný úrad Poniky  v spolupráci 
so Zväzom chovateľov oviec a kôz na Slovensku. 
 V rámci programu vystúpili viacerí domáci odborníci na chov oviec. Z nich možno spomenúť zaujímavú prednášku 
p. Ing. Igora Nemčoka – predsedu Zväzu chovateľov oviec a kôz v SR, ktorý poukázal na stavy oviec na Slovensku, 
prezentoval aktuálne problémy súčasného ovčiarstva a načrtol želané perspektívy. Ďalšou zaujímavou prednáškou, resp. 
sériou prednášok bolo vystúpenie pánov Ing. Jána Kerestéša a Ing. Karola Heriána, CSc., ktorí poukázali tak na zložitosť 
a prepojenosť otázok chovu oviec s potrebou produkcie zdravých a nutrične hodnotných produktov živočíšneho pôvodu, ako 
aj na možnosti ošetrenia a správneho spracovania ovčieho mlieka a výroby regionálne osobitých ovčiarskych mliečnych 
výrobkov, resp. syrov. Uvedeným pánom patrí vďaka aj za ich dar – sériu kníh o ovčiarstve na Slovensku a zdravej výžive, 
ktorú venovali do knižnice obce Poniky. 

O súčasnom stave a perspektívach chovu pôvodných valašiek informoval odborný garant podujatia pán Karol 
Kočík, ktorý zároveň poukázal na nutnosť systematickejšej ochrany genofondu pôvodných plemien. Jeho prednáška bola 
fundovane doplnená p. Ing. Jánom Tomkom, PhD., ktorý je toho času národným koordinátorom ochrany genetických 
živočíšnych zdrojov pri Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre – Výskumnom ústave živočíšnej výroby 
v Nitre. Osobitným zreteľom jeho prednášky bol fakt, že nie len divožijúce druhy, ale aj pôvodné plemena hospodárskych 
zvierat, ktorým hrozí postupné vyhynutie si zasluhujú významnejšiu pozornosť a legislatívnu ochranu i podporu spoločnosti.  
 Prítomní si tiež mohli vypočuť krátke prednášky štyroch zahraničných hostí z Českej republiky a Poľska, ktorí majú 
dlhoročné skúsenosti s chovom oviec  a obnovou chovu pôvodných plemien oviec v ich krajinách. 
 Popri odbornom programe bolo podujatie obohatené o sériu veľmi pekných vystúpení folkloristov, spomedzi 
ktorých si osobitnejšiu pozornosť zaslúžili tohtoroční laureáti súťaže „O Ponickú fujarku“. Ich spev a podmanivá muzika 
vhodne navodili príjemnú atmosféru, v ktorej sa nieslo celé toto podujatie.  
 Chceme veriť, že svojim obsahom  daná akcia neostane len kultúrnym zážitkom, ale prispeje k postupnému 
záujmu o chov oviec, ktorý sa už dnes stáva jedným s pozitívnych príspevkov k lepšej starostlivosti o našu prírodu a okolia 
našich krásnych chotárov. V mene realizátorov by som sa chcel poďakovať Poničanom za vynikajúcu organizáciu. Vyjadriť 
úprimný obdiv a vďaku jednému z najvýznamnejších chovateľov pôvodných valašiek na Slovensku pánovi Vladimírovi 
Magnovi. A osobitne vysloviť vďaku pánovi starostovi Ing. Jánovi Beňovi a jeho spolupracovníkom, že vytvorili výborné 
zázemie pre takéto užitočné podujatie. 
  
 

Karol Kočík 
         odborný garant podujatia 

 















 


