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Kedysi ľudia na vidieku chovali všetko možné: 
hydinu, dobytok, ošípané, králiky... Dnes aby 
tam človek nejaké domáce zviera hľadal lupou. 
V satelitoch sa dokonca vyzbrojili vyhláškami, 
a tak sa stalo kikiríkanie kohúta či kotkodákanie 
sliepky priam trestným činom, čo odrádza všetkých 
nadšencov domáceho chovu. „Niektorí susedia 
sa obávali hluku, no mnohí mi už nechávajú pre 
hydinu zvyšky z kuchyne a suchý chlieb,“ vraví 
Ing. FRANTIŠEK STAŇO (48), ktorý propaguje 
domáci chov a založil aj OZ Chováme doma. Aké je 
to mať chov zvierat v krvi? Dajú sa chovať sliepky 
aj v paneláku? Prečo ľudia začínajú s domácim 
chovom? Ktoré je najnáročnejšie zviera?

Chováme 

doma

„Už moja sedemročná dcéra vie, 
že mäso nerastie na poličke.“
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 � Bývate v činžiaku a zvieratá chováte na 
viacerých miestach. Kde všade?
Húsky a králiky mám v rodnom dome 
na Kysuciach v Čiernom, kde bývajú moji 
rodičia, ďalšie husi mám u kamaráta na 
Svrčinovci – chovám slovenské biele husi. 
V Hrčave na slovensko-česko-poľskom 
pomedzí, kde brat zdedil gazdovstvo po 
dedovi, máme päťdesiat oviec, desať kráv, 
prasiatka, zopár kôz a máme tam aj syrá-
reň. Gazdovka tam má svoje čaro, stretá-
vajú sa tam tri hranice a je tam nádherná 
príroda. No a zopár sliepok a kačíc mám 
na pozemku v záhradkárskej oblasti vedľa 
činžiaka v Námestove, kde bývam.

 � Pochádzate z gazdovskej rodiny, gazdo-
vanie máte v krvi. Kedy ste začali chovať?
Som absolvent Lesníckej fakulty Tech-
nickej univerzity vo Zvolene, takže k prí-
rode a všetkému živému mám pozitívny 
vzťah. U nás doma sa vždy niečo chovalo. 
Po oboch líniách sme gazdovská rodina, 
ono to v človeku tak nejako drieme, ani si 
nepamätám, kedy som začal. So zvierata-
mi som totiž v kontakte od útleho detstva. 
Keď šla mama dojiť kravy, už ako malý 
chlapec som pil čerstvo nadojené mlieko. 
Takže ja som vždy niečo choval. Už ako 
sedemročný som mal stodvadsať králikov 
(smiech). Vedomosti som čerpal hlavne od 
svojich starých rodičov.

 � Vy by ste sa hodili do horárne, kde by 
ste boli v kontakte s lesom a so zvieratami. 
Mali ste niekedy ako vyštudovaný lesník 
takúto túžbu?
Mal. Lenže som prelomový ročník 1974, 
ktorému keď sa končila nejaká životná eta-

pa, vždy sa niečo pokazilo. Keď som skon-
čil ako stolár, prišla revolúcia. V roku 1993 
sme sa osamostatnili. Keď som skončil les-
nícku fakultu, boli veľké rozdiely v platoch 
medzi štátnou a súkromnou sférou. Preto 
som ako vysokoškolák šiel do súkromnej 
sféry, pracoval som v Košiciach, sedem 
rokov aj v Bratislave, potom som v Poľsku 
robil projektového manažéra na železni-
ciach, mal som pod sebou 460 ľudí. Ale bez 
zvierat je to so mnou ťažké...

 � Nevravte, že aj vtedy ste niečo chovali. 
Napríklad i v Bratislave?
Býval som na Martinengovej ulici, suse-
dom mi bolo veľa mediálne známych ľudí. 
Aj tam som liahol.

 � Čo ste liahli?
Sliepky – leghornky. V obývačke som mal 
plne automatickú liaheň. Návštevy si mys-
leli, že to je vínotéka.

 � A susedia?
Oni o tom nevedeli. Cez víkendy som cho-
dieval domov, kde som mal štyristo kusov 
hydiny – sliepok, husí i kačiek. Mama bola 
čerstvo na dôchodku, mala ich cez týždeň 
na starosti. Ja som prišiel a cez víkend som 
vyčistil chovateľské zariadenia, zabezpečil 
krmivo a všetko potrebné na ďalší týždeň. 
Vždy som si to napasoval tak, aby sa mi 
kuriatka liahli na víkend – v piatok sa vy-

liahli a ja som ich potom hneď odviezol na 
Kysuce. Ako úplný blázon (smiech). Cho-
vanie zvierat by mi však chýbalo.

 � Teraz chováte aj v záhradke pri svojom 
činžiaku. Ako sa to pritrafilo?
Rovno pod balkónom sme mali zanedbaný 
zarastený pozemok. Akurát sa tu množi-
li slimáky a rozliezali sa po okolitej zá-
hradkárskej kolónii, a lietali z neho rovno 
do bytu všetky alergény z burín. Podari-
lo sa nám ten pozemok prenajať a počas 
prvej pandemickej vlny sme ho zveľadili. 
Približne za tri mesiace sme ho dali do 
dnešnej podoby. Pestujeme si tu zeleninu. 
Preto mám teraz kačice, ktoré vyzbierajú aj 
vajíčka, aj dospelé slimáky, a so slimákmi 
je pokoj. Má to i ďalšiu výhodu, z balkóna 
sem vidím.

 � A opäť, čo na to susedia?
Báli sa, že tu bude krik, že tu bude maštaľ. 
Mnohí ľudia, čo začnú gazdovať, totiž ne-
poznajú hranice, ale to nie je správna cesta. 
Ja radšej chovám menej kusov vo vysokej 
kvalite, aby neboli obmedzované na zdraví 
a na strave, a musím ich mať zabezpečené 
tak, aby sa o ne niekto postaral, keď budem 
celý deň preč. Mám tu elektrický oplôtok, 
svetlá, automatické napájačky a kŕmidlá. 
Takto mi stačí zvieratá ráno pustiť a večer 
ich zatváram. Keďže kačice sa občas ohlá-
sia, niektorým to prekáža a zaujímavé je, 
že práve starším ročníkom, čo by mali mať 
práve oni k zvieratám vzťah.

 � Ale už aj niektorí susedia sa zapoja, či 
nie?
Určite. Veď i teraz nás pozorujú z okien, 
keď tu sedíme, keďže ste cudzí. Minule 

„Báli sa, že tu  

bude krik, že tu 

bude maštaľ.“
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mi susedka volala, že mám kačky na det-
skom ihrisku. Ale to boli divé, pomýli-
la si ich s mojimi, ktoré sa im podobajú 
(smiech). A mnohí susedia mi už pre ne 
a pre sliepky nechávajú zvyšky z kuchyne 
a suchý chlieb, deti sa chodievajú pozerať 
a tešia sa, keď ich môžu kŕmiť. Chovám 
divo sfarbené ruánske kačice, na zimu si 
vždy nechávam dospelý pár. Veď už moja 
sedemročná dcéra vie, že mäso nerastie 
na poličke.

 � V čom všetkom ste teda sebestačný?
Napríklad v  zelenine. Fóliovník mám 
spravený tak, že v zemi je tepelný kolek-
tor, takže máme doma šalát aj v zime, 
hoci sme na Orave. V zime tu dosť mrzlo, 
tak som mal v ňom ešte jeden fóliovník, 
čím mi vznikol dvojplášťový, a minulý 
rok som mal stodvadsať kíl rajčín, mám 
aj baklažán, papriky... Vajíčka máme do-
máce, mäso takisto, mlieko... Sliepky tu 
mám v pojazdnej odchovni, ktorú presú-

vam hore-dole po celom pozemku, a tak 
nemusím všetko kosiť. Volám ju pojazdná 
mraznička (smiech).

 � Počas korony všetci kváskovali a robi-
li si zásoby. Vy ste boli vo výhode. Ak by 
chceli ľudia začať s chovom, aký druh zvie-
raťa by si mali zvoliť?
Začať by mali s niečím malým. Ak má 
totiž niekto obmedzený priestor, pokojne 
mu stačia aj dve sliepky. To naozaj postačí 
pre celú rodinu, pretože každý deň je vďa-
ka tomu pravidelný prísun vajec. Keď je 
totiž zvierat kvantum, je to záťaž aj na ich 
zdravotný stav a prostredie. Okrem toho 
musíte kupovať drahé krmivo. Lenže, ak 

máte menej, napríklad kačku, ktorá znáša, 
ste na tom oveľa lepšie. A sú aj zdrobnelé 
vysoko nosivé plemená.

 � A  čo ľudia v  meste? Ak chcú niečo 
chovať...
Kamarát mal papagája a stále špekuloval, 
že je to finančne náročné. Poradil som mu, 
aby ho predal a v klietke choval prepelice. 
Teraz jeho dcérka každé ráno zbiera vajíč-
ka, prepelica je totiž taký stroj na vajíčka. 
Má to výhodu aj v tom, že deti si vybudujú 
vzťah k zvieratám a naučia sa o ne starať, 
čím sa vlastne učia zodpovednosti, a celá 
rodina má z toho úžitok. Krmivo nie je 
drahé, ročne vás to vyjde na pár desiatok 
eur, kým napríklad krmivo pre jedného 
papagája vás na pár desiatok eur vyjde ani 
nie na mesiac.

 � Tvrdíte o sebe, že chováte šťastné sliep-
ky. Čo to znamená?
U mňa sú všetky zvieratá šťastné. Dopra-
jem im, majú kvalitné krmivo a dobrú 

„Jednej rodine 
pokojne postačia 
aj dve sliepky.“

 S Staňovci majú gazdovské korene. Chovajú aj ovce a mlieko spracúvajú. Majú rodinnú syráreň.

 W Sliepky, husi, 
kačice, kozy, ovce, 
kravy,  ich domáci chov 
je druhovo bohatý. 
Na oboch fotkách 
Františkov brat Peter.
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opateru. Keď je tu zviera krátku chvíľu 
a nie je určené na reprodukciu, tak sa mu 
snažím dať všetko, čo môžem. A to, čo 
je plemenné, dostane meno a uhynie až 
na starobu. Mal som štrnásťročnú sliep-
ku, ktorá sa vyliahla v Bratislave, žila so 
mnou v Košiciach, potom na Kysuciach, 
kde potom aj skonala. Pochovali sme ju 
pod jabloň.

 � A potom tú, čo chováte na mäso, šťastne 
zarežete do polievky...
Vezmite si to tak, že napríklad kačice vo 
veľkochove sú často chované v prehuste-
ných odchovniach a ich mäso potom cítiť 
po čpavku. Keď je zviera v pohode na sl-
niečku, získava omega-3 mastné kyseliny 
a dýcha čerstvý vzduch. Môže sa prechá-
dzať, koľko len chce, a už je jeho svalovi-
na iná. Ak je však niekde obrovská kon-
centrácia zvierat, stresujú sa, napríklad 

sliepky. Jeden kohút predsa nemôže mať 
päťstokusový kŕdeľ. V podstielkovom cho-
ve sa zbierajú vajíčka zo slamy. Lenže si 
predstavte na jednom mieste tisíc sliepok, 
aká musí byť asi tá podstielka, čo všetko 
možné v tom je. V klietkovom chove je to 
čistejšie. Tam sliepky neprichádzajú toľko 
do kontaktu s trusom.

 � Majú sliepky nejaký veterinárny dozor?
Pokiaľ máte do sto kusov, tak nemusia 
mať. Moje však majú, pravidelne dostá-
vajú vakcínu proti vtáčiemu moru a ja ich 
aj odčervujem.

 � Môžu mať parazity?
Jasne. Keď sliepka zožerie slimáka alebo 
myš, môže ich dostať. Dnes je však prob-
lém s veterinármi pre tieto zvieratá, väč-
šina z nich sa zameriava na psy, mačky, 
papagáje, škrečky a iných domácich mi-
láčikov. Mám sedemročnú sliepku, zakla-
dateľku môjho chovu, ktorú napadla líš-
ka. Musel som ju zašiť sám, má osemnásť 
stehov, prežila to a dokonca znáša vajíčka 
a tieto sliepky, čo tu pobehujú, sú jej mla-
dé. Sliepky môžu mať aj klieštikovca ku-
rieho, sú to roztoče, ktoré sa najmä počas 
noci živia ich krvou a môžu ich vycicať až 
tak, že najmä mladé jedince uhynú.

 � Založili ste OZ Chováme doma. Chceli 
ste robiť osvetu o domácom chove?
To bol prvý dôvod, pretože tým, že som sa 
vrátil zo zahraničia domov a narodila sa 

mi dcérka, som mal čas. Veľa ľudí sa ma 
pýtalo na domáci chov, tak som založil 
občianske združenie, aby sme im radi-
li. Ďalší dôvod bol, že sme robili výstavu 
národných plemien a získať na to nejakú 
finančnú podporu nemôžete ako fyzická 
osoba. Založil som aj Marans – klub Slo-
vensko, maranska je vlastne francúzska 
sliepka, čo znáša čokoládové vajíčka (vajíč-
ka s tmavohnedou škrupinou, pozn. red.), 
a prezentoval som to, aby som mal nejakú 
základňu chovateľov. Kysucké múzeum 
ma oslovilo, aby som domáci chov a celú 
svoju činnosť prezentoval v skanzene vo 
Vychylovke. Z tejto skromnej myšlienky 
napokon vznikla národná výstava sloven-
ských plemien hospodársky významných 
zvierat a tento rok sme už mali šiesty roč-
ník. A napokon sme s kamarátom Micha-
lom Strakom napísali knihu Slovenský 
statok – slovenské plemená hospodárskych 
zvierat, ktorá bola v tomto roku na Agro-
komplexe ocenená Zlatým kosákom.

 � Kto všetko sa na vás obracia?
Mám poradňu a veľa ľudí sa ma pýta na 
rôzne veci, rád im poradím, čiastočne ro-
bím profesijne výživára zvierat. Obracajú 
sa na mňa najmä drobnochovatelia, ale 
napríklad aj chovatelia oviec, pretože veľa 
chovov padá, keďže ich likvidujú poplat-
ky za energie, nezáujem ľudí o túto prácu, 
čím teda majú málo zamestnancov, nízka 
výkupná cena za vlnu...

 � Sú to mladí či starší ľudia, ktorí sa roz-
hodli chovať alebo už niečo chovajú?
Je to rôzne. Mladí sú väčšinou tí, ktorí sa 
odsťahovali z miest a rozhodli sa niečo 
pestovať a mať domáce vajíčka či mlieko 
od kozy, a starší takí, čo sa na dôchodku 
rozhodli niečo chovať. Mnohí z nich za-
žili domáci chov v detstve alebo si chcú 
aktívne a prakticky vyplniť čas a majú na 
to podmienky. Informácie hľadajú aj na 
internete, ale odtiaľ si treba veľmi pozor-

„Veľa ľudí sa  
ma pýta na  
domáci chov.“

 T František Staňo chová hydinu hneď vedľa svojho činžiaka v Námestove. Na snímke 
s pojazdnou odchovňou sliepok, ktorej hovorí pojazdná mraznička.
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ne vyberať, pretože nie všetky informácie 
sú tam relevantné. Teší ma, že im môžem 
pomôcť. My to robíme trochu inak, chy-
bou niektorých chovateľov je totiž to, že 
nevyužívajú v plnej miere výdobytky mo-
derných technológií, propagáciu a sociálne 
siete. Nemajú na to čas, a tak sa dosť často 
podsúvajú scestné informácie. Chovateľ je 
potom medzi ľuďmi všeobecne zafixovaný 
ako ten, čo chodí v gumákoch a trčí mu 
z nich slama. Minule som bol v banke, pri-
šiel tam chlapík v gumákoch, no mal trak-
tor za štyristotisíc. A takýto sofistikovaný 
stroj by hlúpy človek šoférovať nemohol.

 � Kedysi bol domáci chov úplne bežný, 
teraz to vyzerá, akoby sme objavovali Ame-
riku, a nielen v tom. Čím to je?
Naša spoločnosť sa stala silne konzum-
nou. Ľudstvo ako také má veľké nároky. 
Už nám nestačí povestný bodkovaný ple-
chový hrnček ako našim predkom. A je 
málo ľudí, ktorí by v tejto oblasti ďalej odo-
vzdávali svoje vedomosti. Preto niektoré 
veci, ktoré boli bežné, sú dnes nepocho-
piteľné. Moderný človek je odtrhnutý od 
pôdy a všetkého živého. Potraviny naozaj 
nerastú na poličkách supermarketov.

 � Vo filme Venkovský učitel mal Miroslav 
Krobot na panelákovej lodžii včelí úľ. Je 
možné chovať včely aj v paneláku?
Určite je to technicky možné, treba si však 
zvoliť krotkejšiu líniu. Jediný problém 
môže nastať so susedmi. Lenže včela nie 
je hlúpa, do úľa dokáže nalietavať priamo, 
stačí tam dať zástenu a včely budú nalie-
tavať kolmo k úľu. Včely nemajú záujem 
poletovať susedom po balkónoch, majú inú 
prácu. Ja mám pri fóliovníku v zemi osy 
a mám malé deti. Myslíte si, že mňa ale-

bo deti niektorá z nich bodla? Ani jedna, 
zvykli si na nás. Pritom kosím záhradu. 
Poznajú už zvuk kosačky a okrem toho ich 
prikrmujem, ony sa mi odvďačujú, nemám 
tam muchy ani iný nepríjemný hmyz.

 � Dá sa takáto rovnováha vytvoriť aj 
s iným druhom živočícha?
Pred pár rokmi sa susedovi na chalupu 
pod strechu nasťahovala kuna a ja som sa 
tešil, že vďaka nej ubúdajú potkany. Keď 
strechu zateplil, kuna zmizla a potkany sú 
späť. Starí gazdovia veľmi dobre vedeli, že 
keď sú niekde ucholaky, nebude vošiek. Ja 
mám preto na strome slamou vypchatú 
ježibabu, ktorá slúži ako hmyzí domček 
pre ucholaky a vďaka nim nemám na ze-
lenine vošky. A ježko mi spolu s kačicami 

vyzbiera slimáky. Všetky zvieratá sa dopĺ-
ňajú. Samozrejme, že ma nepotešilo, keď 
mi kuna zahryzla v hniezde tridsaťroč-
nú hus – moju rekordmanku – bola totiž 
asi najstaršia na Slovensku, boli sa na ňu 
pozerať aj z výskumného ústave v Nitre 
(NPPC – Národné poľnohospodárske a po-
travinárske centrum, pozn. red.). Susedovi 
líška odniesla sliepky a chodieva i ku mne. 
Lenže to nie je chyba kuny či líšky, ale nás, 
lebo sme si husi a sliepky poriadne neza-
bezpečili. Je to šelma, i keď nemá čo robiť 
tu v meste. Nám sa mnohé veci odcudzili. 
Vždy sa hovorilo, že pavúk v dome prináša 
šťastie, lebo loví muchy. Dnes, keď ľudia 
vidia pavúka, už ho naháňajú s biolitom.

„Naša spoločnosť 
sa stala silne 
konzumnou.“

 W Slovenská tradícia v praxi — 
takto varia syr v kolibe Trojmedzie. 
Vpravo hotový syr zreje. František 
Staňo vraví, že si nevie predstaviť 
život bez chovu zvierat.

 S S kamarátom Michalom Strakom napísal 
knihu Slovenský statok — slovenské plemená 
hospodárskych zvierat, ktorá bola v tomto 
roku na Agrokomplexe ocenená Zlatým 
kosákom.

 S Vo fóliovníku na pozemku vedľa činžiaka pestuje zeleninu a smeje sa, že má oravské 
rajčiny, baklažán a inú teplomilnú zeleninu.
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 � Aké je najnáročnejšie zviera na chov? 
Krava?
Ani by som nepovedal, no závisí od toho, 
či ju chováte na mäso alebo na mlieko. Ak 
na mlieko, treba dávať veľký pozor, lebo 
majú nároky na krmivo a tak ďalej. Mäso-
vé typy kráv sa však uspokoja s čistou vo-
dou, dobrou pašou a s prístreškom krytým 
z troch strán. Podľa mňa nijaké zviera nie 
je najnáročnejšie, každé má svoje muchy, 
čo sa týka chovu. Myslím si, že pre drob-
nochov je náročná hrabavá hydina, preto-
že existuje množstvo chorôb a máloktorý 
veterinár sa jej venuje. Veľké zvieratá majú 
výhodu v tom, že sú odolnejšie, nevýhodou 
je, že ak vám uhynie štyristokilová krava, 
máte obrovskú stratu. Pri hydine dokážete 
chov naštartovať rýchlo. Ďalej, pre nieko-
ho, kto nikdy nechoval králiky, sú práve 
tie náročné. Králik si totiž nemôže vybrať, 
je zatvorený v králikárni, je závislý od vás, 
či dostane vodu a potravu. Nechytí si sám 
chrobáčika ako sliepka. A ak nedáte pozor 
na hygienu, tak o ne veľmi rýchlo prídete.

 � Kedysi bolo na dedinách bežné mať 
v maštali kravu a majitelia sa striedali v pa-
sení všetkých kráv. Ako je to dnes s chovom 
dobytka na vidieku?
Tu na Orave ľudia mávajú kravy najmä na 
mlieko pre vlastnú potrebu. Ale čím juž-
nejšie a aj na východ idete, tak je to menej. 
Minule som bol pri Medzilaborciach a tam 
je v okrese jeden jediný gazda, ktorý cho-
vá kravy a živí sa tým. Nie sú jednoducho 
ľudia, ktorí by to ekonomicky zvládali, 

a ani mlieko tam už nikto nevykupuje. 
Na Orave je to opačne, odtiaľ mlieko vo-
zia do Bratislavy. Naproti tomu v Hrčave 
okrem Slovákov vykupujú mlieko aj Po-
liaci. V Česku je to lepšie, tam viac in-
vestovali do spracovateľského priemyslu, 
Slovensko má v tomto deficit a mlieko sa 
potom vozí hore-dole.

 � Chodievate so svojimi zvieratami na 
výstavy?
Áno. S králikmi, husami, so sliepkami, 
mám aj niekoľko ocenení. Teraz však bola 
dvojročná pauza pre koronu.

 � Máte nejaký chovateľský sen?
Už som choval skoro všetko. Možno by 
som chcel chovať koňa, ale na to treba mať 
čas a priestor. Mám u kamaráta na Skali-
tom dva včelie úle, len nemám čas sa tomu 
poriadne venovať, pretože so včelami tre-
ba robiť takmer každý deň. Ale plánujem 
sa im venovať, mám už nachystaných se-
dem nových úľov. Už som si vyskúšal chov 
rôznych zvierat, chcel by som však zostať 
pri husiach, je to moja srdcová záležitosť, 
túžim mať väčší kŕdeľ. Ešte ako decko si 
pamätám, u nás boli také záhumienky 
a každú jeseň na ne ľudia vyháňali husi. 
Bola to nádhera, bolo ich tam šesťsto až 
sedemsto. My ako deti sme zbierali jesen-
né vajíčka, vždy sme prišli domov s ve-
dierkom až dvomi plnými vajíčok. Buď 
sa nám z nich vyliahli húsatká, alebo sme 
vajíčka zjedli. Husi tieto lúky krásne vy-
pásli, nikomu to neprekážalo, nehučali 
tam kosačky, bolo to pekné. Obec Čierne, 
kde som ako dieťa žil, má hus aj vo svojom 
erbe. Kedysi totiž patrila pod Budatínsky 
zámok a husi sa chovali pre Budatín. Ľudia 
dnes neraz zabúdajú historické veci a po-
tom v Grobe jedia maďarské husi. Kedysi 
bola na Orave vyšľachtená sliepka Oravka, 
jediné hrabavé slovenské plemeno. Dnes 
o tom bežný človek nevie. Na Spiši sa ro-
dia najlepšie sadbové zemiaky a my ich 
dovážame zo zahraničia. Nevieme oceniť 
to naše, slovenské...

 � Aké výhody má domáci chov?
Nedá sa to finančne počítať, ale ak prepočí-
tate náklady na chov a vezmete si benefity, 
že sa hýbete, rodine zabezpečíte stravu ale-
bo aspoň jej časť, ktorá neprišla z druhej 
strany zemegule, ako napríklad brazílska 

„Plánujem sa 
venovať včelám, 
už mám úle.“

 S O hydinu má postarané, má tam elektrický oplôtok, svetlá, automatické napájačky 
a kŕmidlá, takže hydina sa má ako v perinke. 

V zelenine sú takmer 
sebestační. Minulý rok mali 
úrodu stodvadsať kíl rajčín. 
Vajíčka majú domáce, mäso 
takisto a mlieko tiež.

40

RozhovoR
Fo

to
: P

et
er

 M
ay

er



hovädzina, tak v konečnom dôsledku na 
tom zarábate a ešte máte aj príjemný relax. 
Ja to robím i preto, lebo mám náročnú prá-
cu a pri chove zvierat si vlastne príjemne 
oddýchnem. A na druhej strane, ak by sa 
niečo stalo a boli by pozatvárané obcho-
dy, neviem si dosť dobre predstaviť, že by 
som si nemal kde kúpiť potraviny. V mo-
jom prípade je i jedna sliepka veľa. Teraz 
sme už tak ďaleko, že sa reálne môže stať, 

že nám v zime bude zima. Počas druhej 
svetovej vojny ľudia pestovali v parkoch 
zeleninu... Spanšteli sme a máme obrovské 
nároky, ale človeku na život stačí naozaj 
veľmi málo. Je to ako príbeh o istom bo-
hatom človeku, čo mal veľa peňazí a cho-
dil do Karibiku. Na pláži jeden miestny 
opekal rybu. Boháč mu radil, aby nalovil 
viac rýb, že tak zarobí viac peňazí a bude 
môcť chodiť na dovolenky ako on. Rybár 
mu odpovedal: Ja to nemusím, ja tú do-
volenku žijem.

 � Možno sa blíži čas, keď si uvedomíme, 
že niečo treba robiť inak.
Zrejme je to tak a ten čas príde. Mnohí 
si povedia, veď si kúpim. Ale už sme si 
to mohli vyskúšať cez lockdowny, keď 

nebolo dostať základné potraviny. Ja si 
myslím, že by sme mali zmeniť filozofiu. 
Keď som pracoval v Poľsku v Rzeszowe, 
prebiehala veľká súťaž pre zabezpečova-
cie zariadenia. Riaditeľ Siemensu oslovil 
istú firmu, aby im ich vyrobili. Jej riaditeľ 
povedal, že nechce sínusoidu zisku, ale 
sústavný rast, pretože má pri fabrike aj 
školu a vychováva si vlastných ľudí, a že 
to vyrobia za dva roky. Siemens napokon 
sklopil uši a naozaj čakal dva roky. O toto 
presne ide, netreba mať naraz hneď veľa. 

Ja nemusím mať tu v tejto záhradke sto 
sliepok. To, čo mám, to mi stačí, viac ne-
potrebujem. Kamarát, čo má kozy, vraví, 
že mu stačí stopäťdesiat kôz. Ráno robí 
hodinu a pol, večer takisto a jeho rodinu 
to uživí. Že viac nechce a ani nepotrebuje. 
Načo sa naháňať, je to začarovaný kruh, 
treba si vedieť oddýchnuť. Zmyslom cho-
vateľstva je, že investujem do svojho zdra-
via. Pomaly, ale isto je to podobné ako so 
slivovicou. Nepreháňať to. Ani pálenku, 
ani prácu, ani ženy. Všetkého striedmo. 
A tak je to i s chovateľstvom. Treba mať 
zdravý sedliacky rozum a všetko bude 
v  poriadku. Sedliacky ro-
zum, nič viac.

„To, čo mám, 
mi stačí, viac 
nepotrebujem.“

Ing. FRANTIŠEK STAŇO (48)

Vyštudoval Lesnícku fakultu na Technic-
kej univerzite vo Zvolene.

Pracoval ako projektový manažér pri mo-
dernizácii železníc a výrobný manažér 
v nábytkárskom priemysle. Momentálne 
pracuje ako obchodno-technický zá-
stupca v obalovom priemysle a tiež ako 
výživový poradca v poľnohospodárskom 
sektore.

V roku 2016 založil občianske združenie 
OZ Chováme doma, ktorého je riadite-
ľom.

Ako bývalý tanečník má blízko k folkló-
ru.

Je ženatý, má dve dcéry a vo voľnom 
čase sa venuje chovu rôznych hospo-
dárskych a úžitkových domácich zvierat 
a pestovaniu zeleniny a ovocia.

Dan Himič

 S Vďaka kačiciam zmizli slimáky. Chová divo sfarbené ruánske kačice, na zimu si vždy 
necháva dospelý pár.
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