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Hlavné oblasti, ktorým sa venujeme

 Podporujeme chov hospodárskych zvierat

 Propagujeme tradičné poľnohospodárstvo

 Uchovávame zvyky a tradície našich predkov

 Budujeme pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu



Naše aktivity
Propagácia národných plemien hospodárskych zvierat

 Podujatie Chovateľský deň v skanzene: Deň slovenských plemien 

Celodenné podujatie, ktoré sa koná každý rok v lete v skanzene Vychylovka Nová 

Bystrica. Ponúka možnosť na jednom mieste vidieť naše národné plemená hospodárskych

zvierat, folklórne vystúpenia a ukážky remeselnej a ľudovo-umeleckej tvorby.

Cieľom je propagovať slovenské plemená hospodárskych zvierat, ktorých je pomerne

málo. Ich chovu sa u nás venuje len malé množstvo chovateľov. Niektorým druhom

v nedávnej minulosti dokonca hrozil zánik.

 https://youtu.be/x-SXp2ssX6Y?list=PL5vp_CRBtWP5EgUQY36pov5zXKztBQMkQ

https://youtu.be/x-SXp2ssX6Y?list=PL5vp_CRBtWP5EgUQY36pov5zXKztBQMkQ


Naše aktivity
Propagácia národných plemien hospodárskych zvierat

 Pripravujeme publikáciu o našich národných plemenách hospodárskych

zvierat

 Spoločné mapovanie a rozširovanie genofondu slovenských plemien

hospodárskych zvierat na slovensko-českom pohraničí – Fond malých projektov 

EÚ 

 Konferencia o našich národných plemenách –November 2019 



Naše aktivity
Propagácia národných plemien hospodárskych zvierat

VÝZNAM NÁRODNÝCH PLEMIEN

 Národné plemená sú súčasťou kultúrneho a prírodného dedičstva našej krajiny. 

 Pomáhajú uvedomovať si našu jedinečnú entitu v priestore EÚ.

 Šľachteniu národných plemien sa venovalo niekoľko generácií našich predkov.

 Sú prispôsobené našim prírodným podmienkam.

 Sú nenáročné na chov

 Chov domácich zvierat má zároveň veľký vplyv na zachovanie biodiverzity a 
krajinotvorby.

Preto je nevyhnutné naše plemená

prezentovať a zachovávať.



Naše aktivity
Propagácia a podpora chovateľstva

 Prednášky a workshopy pre deti v školách na tému “Aby sa gazdovať nezabudlo”

 Školenia pre začínajúcich chovateľov

 Bezplatné poradenstvo, semináre

 Propagácia chovateľstva v TV, rozhlase a ostatných médiách

 Webový portál www.chovamedoma.sk
Stránka je určená chovateľom, drobným farmárom a gazdom.
Poskytujeme na nej rady, tipy, odporúčania a odpovede na
otázky v oblasti chovu hospodárskych zvierat. Obsahuje články
o jednotlivých plemenách domácich zvierat, rady ohľadne ich
chovu, rozhovory s farmármi, poradňu s odpoveďami na
konkrétne otázky a prehľad tematických podujatí. 
Svoje si tu nájdu nielen skúsení chovatelia. Chceme motivovať
aj začínajúcich chovateľov a farmárov.

http://www.chovamedoma.sk/


Naše aktivity

Propagácia tradičného salašníctva

 V júli 2019 sme spoluorganizovali seminár na tému Zachovanie tradičného

salašníctva ako kultúrneho a prírodného dedičstva horských regiónov.

 Koncom roka 2019 sme sa zúčastnili konferencie o programe Owca plus, 

ktorý je o uceleným programom Poľska o zachovávaní valašskej kultúry.

Foto Milan Kosec



Naše aktivity
Environmentálna oblasť

 Sme partnerom projektu Láska k zemi – kľúčová pre zmenu klímy vo

Vyšehrádskych krajinách. Cieľom projektu je zdieľanie skúseností, 

zvyšovanie povedomia a vzdelávanie v oblasti realizácie prírode blízkych

riešení a opatrení pre obnovu vidieckej a poľnohospodárskej krajiny, ktoré

zohrávajú jednu z kľúčových úloh pre adaptáciu na zmenu klímy krajín

Vyšehradskej štvorky.

 Pripravujeme projekt Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, 

voda,klíma, krajina, budúcnosť.


