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Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo
 Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku je organizácia ktorá bola založená chovateľmi
ošípaných v roku 1994.


Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku má ešte stále 200 členov, ale značná časť zakladajúcich
členov Zväzu chovateľov ošípaných už nepodniká v tomto obore.

 Za účelom založenia Zväzu chovateľov ošípaných boli ešte pred týmto dátumom prvé
stretnutia ľudí zaujímajúcich sa o chov ošípaných. Medzi hlavných iniciátorov patrili p. Šoltés,
p. Supuka, p. Lučanský, p. Beleš

 Podľa Obchodného registra SR vykonáva najmä:
 Zastupovanie kolektívnych záujmov chovateľov ošípaných vo vzťahu ku všetkým
orgánom, organizáciám a subjektom,
 Šľachtiteľskú činnosť v šľachtiteľských a rozmnožovacích chovoch,
 Hodnotenie plemenných ošípaných podľa technických noriem,
 Presadzovanie národného šľachtiteľského a hybridizačného programu v spolupráci
s plemenárskymi službami a vedecko - výskumnou základňou,
 Zámerné riadenie reprodukcie základných stád v šľachtiteľských, rozmnožovacích
a úžitkových chovoch,
 Odborno-poradenskú činnosť vo výžive, technológii pripárovania, metódach plemenitby
vo všetkých stupňoch chovov, najmä začínajúcim farmárom,
 Účasť vo výberových komisiách,
 Organizovanie testácie potomstva kancov a prasníc v šľachtiteľských
a rozmnožovacích chovoch a organizovanie testácie kancov pôsobiacich v inseminácii,
 Organizovanie nákupných trhov a zaraďovanie plemenných ošípaných v súlade
s platným hybridizačným programom,
 Vykonávanie úloh starostlivosti o rozvoj šľachtenia a plemenitby ošípaných uvedené
v § 3 ods. 1, písm. e), i), j), k) zákona č. 194/98 Z. z., ako aj činnosti, ktoré v zmysle
uvedeného zákona môže vykonávať len uznaná chovateľská organizácia.
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Činnosť zväzu v oblasti šľachtenia a plemenitby
Podľa rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo dňa
17.11.1998, číslo 984/1998-520 je zväz oprávnený v rámci starostlivosti
o rozvoj šľachtenia a plemenitby zabezpečovať
 Vypracovávanie a dodržiavanie schváleného hybridizačného programu v rámci
Slovenskej republiky,
 Bonitácie základných stád a výber matiek kancov jednotlivých plemien,
 Hodnotenie plemenných ošípaných podľa technických noriem a ich
zaraďovanie do pripárovacích plánov,
 Uznávanie RCH a návrh na zrušenie ŠCH,
 Vedenie plemenných kníh a plemenných registrov,
 Vydávanie potvrdení o pôvode plemenných zvierat, na ktorých je vyznačený
pôvod a úžitkovosť plemenného zvieraťa a ktoré sú vystavené na základe
údajov z plemennej knihy alebo z plemenného registra a z výsledkov kontroly
úžitkovosti,
 Výkonostné skúšky ošípaných na staniciach výkrmnosti a jatočnej hodnoty,
 Poradenská činnosť,
 Organizovanie nákupných trhov,
 Zvolávanie Šľachtiteľskej rady pre chov ošípaných a účasť vo výberových
komisiách.
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„Medzníky v chove ošípaných na Slovensku“
Dôvody poklesu produkcie bravčového mäsa:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Po roku 1990 drastická výmena riadiacich pracovníkov v rezorte
poľnohospodárstva a výmena v mnohých prípadoch za neskúsených,
Zhoršená pracovná morálka a disciplína v podnikoch ( VPN ),
Pokles úžitkovosti zvierat vo všeobecnosti,
Nárast vstupov na jednej strane a pokles cien za jatočné ošípané,
Predlžovanie splatnosti za dodaný tovar zo 14 dní na niekoľko mesiacov,
Zhoršovanie ekonomickej situácií pre poľ. subjekt a ošípané sa stali záťažou,
Po roku 1990 sa podľa platnej legislatívy SR poľnohospodárske podniky
pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe nemohli zúčastniť privatizácie
spracovateľských podnikov v potravinárskom priemysle (hlavne bitúnky,
mliekarne, atď.),
Množstvo spracovateľských podnikov po čase ukončilo svoju činnosť
a ponechali značné dlžoby na prvovýrobcov, keď nevyplatili za dodaný tovar.
V rámci SR to bolo niekoľko sto miliónov Sk, hlavne za dodávky jatočných
zvierat
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Medzníky v chove ošípaných na Slovensku
NEDOSTATOČNÁ LEGISLATÍVA
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Novovzniknuté spracovateľské spoločnosti zámerne ukončili svoju činnosť tak, že
transformáciou vznikali nové subjekty a pôvodným subjektom boli ponechané záväzky
vrátane značných dlžôb za dodané zvieratá.
Novovzniknuté subjekty prevzali iba aktívny majetok a pokračovali v tej istej činnosti pod
iným názvom. Chovateľom ošípaných ale podobne aj u iných komodít sa znova
zhoršovala ekonomická situácia, ale dovolať sa pravdy nebolo možné.
Určite všetci poznáte mnohé firmy ktoré sa aj niekoľko krát pretransformovali.
Naša legislatíva nemá na takýchto podnikateľov dosah.
Zhoršená kvalita výroby KZ v poľnonákupoch z dôvodu druhotnej insolventnosti
za nezaplatenie tovaru a následne výroba KZ z nižšou nutričnou hodnotou.
Nekalé praktiky obchodných reťazcov v podobe predlženia splatnosti až na niekoľko
mesiacov– pre spracovateľov a presun ďalej na prvovýrobcu.
Tlak na zníženie ceny dodaného tovaru pre obchodné reťazce od spracovateľov
a následné premietnutie do nákupných cien pre prvovýrobu.
Ekonomická nerentabilnosť výroby bravčového mäsa pri nízkych nákupných cenách
jatočných ošípaných.
Nerentabilnosť v chove ošípaných mala za následok znižovanie stavov ošípaných, až
počiatok likvidácie chovov ošípaných.
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„Medzníky v chove ošípaných na Slovensku“
Pokus o záchranu producentov bravčového mäsa.
Vytváranie odbytových organizácii prvovýrobcov
1) Vznikli viaceré odbytové združenia. Na západnom Slovensku v Nitre - AG centrum,
ďalej na Trenčiansku, na strednom Slovensku bol pokus o založenie odbytového
združenia a tak isto aj na východe Slovenska.
2) Vynaložili sme mnoho úsilia a výsledok bol takmer nulový.
3) Boli zlikvidované samotnými spracovateľmi ale aj s pričinením niektorých
spolumajiteľov prvovýroby a bitúnkov tým, že výhodnejšie nakupovali jatočné
ošípané od výrobcu, ktorý nebol členom odbytového združenia, platby za jatočné
ošípané im poskytovali prednostnejšie. Uvedeným spôsobom sa nemohli vytvoriť
stabilné odberateľsko-dodávateľské vzťahy.
4) Vstup supermarketov na Slovensko mal negatívne následky pre výrobcov
bravčového mäsa .
5) Dlhodobo nízke odbytové ceny jatočných ošípaných, hlavne po masívnom vstupe
supermarketov na trh po roku 2000 v SR, ktoré vyvíjali tlak na nízke ceny
u spracovateľov s následným tlakom na ceny pre prvovýrobcu.
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„Medzníky v chove ošípaných na Slovensku“
Nové metódy spracovateľov ako tlačiť na ceny u chovateľov ošípaných.
1) Medzi novými praktikami spracovateľov bolo zatrieďovanie jatočných tiel podľa
systému SEUROP
2) Tento systém sa stal legálnym obohacovaním na úkor chovateľa. Vytvorili sa zo 6
tried niekoľko desiatok a kategórie „ ľahké, ťažké, chudé a iné“. Bolo ich cez 50 tried.
3) Prísne podmienky stanovil na veľmi úzku škálu stupnice, za ktorú dali vyvolávaciu
cenu a ostatné triedy s cenou klesali nie zriedka až na 50% základnej ceny. Vymysleli
si ľahkú triedu ošípaných, na druhej strane ťažké triedy ošípaných, za ktoré si
uplatňovali vysoké zrážky za dodaný tovar, hoci bol prvotriedny a vhodný
na kulinársku výrobu. Tieto nekalé praktiky donútili mnohých chovateľov
k obmedzeniu výroby, resp. k zrušeniu chovu ošípaných v poľnohospodárskom
subjekte. Tieto praktiky niektoré bitúnky dodnes praktizujú.
4) Posledný prípad hovorí za všetko, keď bitúnok ponúkol za kastrátov (cca 200kg)
27 centov za 1 kg živej hmotnosti, je to až urážajúce pre chovateľa.
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Vstup Slovenska do EÚ.
1)

Masívny dovoz lacnejšej suroviny zo zahraničia.

2)

Dovoz dlhodobo zmrazeného a starého mäsa .

3)

Dovoz menej hodnotných časti jatočných tiel, kože, separáty a iné suroviny na výrobu
výrobkov, ktorá podľa viacerých zainteresovaných bola katastrofálna. Výrobky z takejto
suroviny boli s nižšou nutričnou hodnotou a nízkou kvalitou.

4)

Postupné zvyšovanie dovozu suroviny zo zahraničia, hlavne veľké mäsokombináty naraz 24 t.

5)

Postupné zatváranie veľkých bitúnkov.

6)

V súčasnosti máme jeden väčší a 10 - 15 menších bitúnkov, ktoré nie sú schopné odporaziť
celú produkciu zo Slovenska.

7)

V prípade nákazovej situácie vznikne veľký problém s odporazením jatočných ošípaných,

8)

Zvyšovanie cien vstupov (energia, kŕmne zmesi, DPH zo 6% na súčasných 20%).

9)

Zvyšovanie výrobných nákladov za súčasného znižovania realizačných cien – roztváranie
cenových nožníc.
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„Medzníky v chove ošípaných na Slovensku“
Vstup Slovenska do EU
1)

Zastihol nás nepripravených a málokto predpokladal negatívny dopad na poľnohospodársku
prvovýrobu

2)

Zmena kurzu Sk voči EUR-u pred vstupom do EÚ – neprospelo v tom čase pre chovateľov
ošípaných, dovoz surovín zlacnel, čím sa cena na domácom trhu tlačila smerom dole.

3)

Zákony a nariadenia EK prinútili výrobcov potravín investovať do potravinárskeho priemyslu
a tým postupne predlžovali splatnosť za dodané tovary, nakoľko finančné prostriedky použili
na rôzne rekonštrukcie a investície do týchto zariadení.

4)

Nový systém poskytovania dotácií po vstupe do EÚ na poľnohospodársku pôdu značne
zasiahol do poľnohospodárskej prvovýroby, keď priamo na živočíšnu výrobu neboli
poskytované takmer žiadne finančné prostriedky.

5)

Začala sa orientácia na RV a postupná likvidácia ŽV. Najviac to postihlo produkciu
bravčového mäsa s následnou likvidáciou chovov ošípaných.
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„Medzníky v chove ošípaných na Slovensku“

Vývoj stavov prasníc za roky 1974 - 2013
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Stavy ošípaných celkom a prasníc v rokoch 2002 - 2013
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„Medzníky v chove ošípaných na Slovensku“
Počet narodených ciciakov za obdobie rokov 2002 - 2013
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„Medzníky v chove ošípaných na Slovensku“
Odchov odstavčiat v ks počas rokov 2002 - 2014
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„Medzníky v chove ošípaných na Slovensku“
Prírastok vo výkrme za obdobie rokov 2002 - 2014
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„Medzníky v chove ošípaných na Slovensku“
Bilancia spotreby, výroby, dovozu a vývozu bravčového mäsa
Vlastný výpočet
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„Medzníky v chove ošípaných na Slovensku“
Dosahované priemerné realizačné ceny za obdobie 2002 - 2014
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Nepriaznivá nákazová situácia
Otvorením trhu sa vytvoril priestor pre dovoz ošípaných a medzi nimi aj trh plemennými ošípanými
s ktorými sme si dovliekli rôzne nákazy, ktoré sme dovtedy nemali a ani nepoznali. Mnohé chovy
boli natoľko postihnuté rôznymi chorobami, že museli vykonať totálnu repopuláciu s následným
dokonalým vyčistením, vydenzifikovaním a nanovo naskladnením. Mnohých chovateľov to natoľko
odradilo že ukončili s výrobou.

Medzi najdôležitejšie nákazy ktoré sme si zavliekli boli:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

PRRS – porcinný reprodukčný a respiratórny syndróm
PCV – 2 porcinný cirkovírus
PDNS – syndróm dermatitídy a nefropátie
Lawsonia intracelluláris
Mycoplasma hyopneumónie
Ďalšie onemocnenia
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„Medzníky v chove ošípaných na Slovensku“

Nedostatky zo strany chovateľov
Po roku 1990 zhoršená pracovná morálka a disciplína
Nezvládnutie technologických postupov
Nedostatočná úroveň v prevencii, vo výžive zvierat, technológii ustajnenia, vetrania
Tradičný spôsob odchovu (32 – 56 dní)
Málopočetné chovy s chovom ošípaných pre vlastnú spotrebu vo forme naturálií –
odstavčatá, resp. jatočné ošípané. Jedná sa prevažne o chovy s nižšou chovateľskou
úrovňou a odbornou spôsobilosťou
6) Obnova stád na nižšej úrovni, prasnice sú prestarlé s vyšším výskytom
reprodukčných porúch, následkom je vysoké medziobdobie.
7) Výber plemenníc z výkrmu
8) Nízka úroveň v chovoch, kde sa nevykonáva šľachtenie a plemenitba - zaraďovanie
prasničiek z vlastného chovu (výkrm)
9) Pretrvávajúce zverozdravotné problémy (PRRS, cirkovírusy, ...), v malopočetných
chovoch sa nevykonáva dôsledná prevencia
10) Nedostatočná úroveň DDD oproti špecializovaným farmám
1)
2)
3)
4)
5)
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„Medzníky v chove ošípaných na Slovensku“

Podpora zo strany štátu pre ošípané





Do roku 2002 sa pre chovateľov ošípaných dostávali podpory aj keď len v obmedzenom
množstve, ale boli.
Podpora na nákup plemenného materiálu ( na pl. prasničky a pl. kancov)
Podpora za kvalitu jatočných ošípaných dodaných na bitúnok
Podpora na výstavbu a rekonštrukcie objektov a iné





Po roku 2002 pozastavené takmer všetky podpory pre chov ošípaných
Známy výrok ministra financií p. Ivana Mikloša – lacnejšie si dovezieme
Rapídny pokles stavov ošípaných celkom ,ako aj prasníc





Výraznejšej podpory sa dostalo až za vlády SMER-u v roku 2009
Ďalšia i keď nie v takej výške sa dostala v roku 2012 a 2013
Zo strany štátu ale aj ministerstva pôdohospodárstva je snaha riešiť nepriaznivý stav
v chove ošípaných

1)
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Aktuálna situácia vo výrobe a spotrebe bravčového mäsa v SR
1)
2)

3)

Celková produkcia bravčového mäsa v roku 2013 bola 75 671 ton.
Pri spotrebe
32 kg bravčového mäsa na obyvateľa je celková potreba
pre Slovensko 173 120 ton mäsa na kosti, čo je v prepočte na živú hmotnosť
218 000 ton. Čo je krytá z domácej produkcie iba na 34,7%.
Z toho sa vyviezlo 61 108 ton a dovoz bol 147 269 ton

Podľa údajov Radela s.r.o. dovoz stúpol v roku 2013 proti predchádzajúcemu o 18,5%

Na celkovom dovoze bravčového mäsa sa podieľalo
1)
2)
3)

65,6% mäso čerstvé, chladené a mrazené
25,4% výrobky a konzervy
9,0% ostatné bravčové mäso
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Hlavné požiadavky ktoré pomôžu na zachovanie živočíšnej výroby
1) Vytvoriť podmienky pre prepojenie výroby, spracovania a predaja produktov
živočíšnej výroby s rovnomerným rozdelením marží na všetkých stupňoch výroby
a predaja, k tomu je potrebný hlavne záujem o riešenie situácie zo strany
spracovateľov a obchodu,
2) Podporiť spotrebu domácich produktov, t.j. produktov obsahujúcich minimálne 75%
suroviny z domácich zdrojov,
3) Podporiť zapracovanie živočíšnych bielkovín do kŕmnych zmesí pre monogastrické
zvieratá krížovým spôsobom,
4) V rámci zmeny SPP postaviť ošípané na úroveň prežúvavcov,
5) V záujme posilnenia vyjednávacej pozície výrobcov vytvoriť odbytové združenie
s možnosťou porážky ošípaných na vlastnom bitúnku. Asi je to hudba budúcnosti,
nakoľko sú tak postavené podmienky že pre chovateľov sú nerealizovateľné.
Minimálny počet subjektov musí byť 20.
6) Doriešiť otázku porážok jatočných ošípaných. Momentálne značnú časť vyvážajú
slovenskí chovatelia do zahraničia, hlavne Maďarska, Poľska a iných krajín, ale čo sa
stane ak vznikne kritická situácia v nákazovej situácií.

Chovateľské dni ošípaných
30 – 31. mája 2014

MVDr. Andrej Imrich
predseda ZCHOS-D

3 June 2014

„Medzníky v chove ošípaných na Slovensku“

Podpora pre chovateľov ošípaných
Priame podpory pre chovateľov ošípaných
Pre roky 2014 – 2020 sa počíta s takými podporami
1) Pre rok 2014 v III. pilieri s podporou 150 € na VDJ prasníc
a 20 € na 1 VDJ vo výkrme
2) Pre roky 2015 – 2020 sa počíta s týmito podporami
Z III. piliera 100 € / 1 VDJ prasníc
a 20 € na 1 VDJ vo výkrme
Životné podmienky zvierat

150 € na 1 VDJ prasníc
a 20 € na 1 VDJ vo výkrme.
Tieto podmienky majú platiť počas celého obdobia rokov 2015 – 2020.
Ja som osobne presvedčený, že takto stabilne nastavené podmienky
záujmu chovateľov ktorí ešte celkom neskončili s chovom ošípaných a
vrátia sa k produkcií bravčového mäsa.
Chovateľské dni ošípaných
30 – 31. mája 2014

MVDr. Andrej Imrich
predseda ZCHOS-D

3 June 2014

Medzníky v chove ošípaných na
Slovensku“
úlohy zväzu , inštitúcií a osobností

Ďakujem za pozornosť.

Chovateľské dni ošípaných MVDr. Andrej Imrich
30 – 31. mája 2014
predseda ZCHOS-D

3 June 2014

