Správa o činnosti Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo
za rok 2013
Nitra: 10.06.2014
Dovoľte mi, aby som Vás všetkých privítal na dnešnej členskej schôdzi,
na ktorej Vás chceme informovať o činnosti predstavenstva za uplynulé obdobie,
zhodnotiť činnosť nášho zväzu za rok 2013 a poukázať na vývoj v chove ošípaných
za rok 2013 až do dnešných dní. Zhodnotíme dosahované výsledky a ďalšie aktivity
zväzu až do dnešného dňa.
Tak ako aj v predošlých rokoch aj tento krát bude celková správa pozostávať
z troch častí. V prvej časti zhodnotíme vývoj v chove ošípaných, ktorý bol za minulý
rok veľmi náročný na riešenie viacerých úloh. V druhej časti zhodnotíme plnenie úloh
na úseku šľachtenia a plemenitby, túto správu prednesie p. Horváth. V tretej časti
zhodnotí plnenie podnikateľského zámeru p. Kurek, ekonóm zväzu.
Rok 2013 bol taktiež veľmi náročný na riešenie mnohých úloh a riešili sme ich
priebežne tak, ako vznikali počas minulého roka. Rok 2013 bol obdobný ako rok
2012, ale oproti predchádzajúcim rokom bol podstatne priaznivejší.
I napriek tomu, že sa mierne zlepšila situácia čo sa týka stavov ošípaných
a produkcie bravčového mäsa, v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa stále
nachádzame kdesi na dne a nevieme sa od toho dna odraziť. Chov ošípaných na
Slovensku stále patrí medzi rizikové komodity, aj keď je veľká snaha sa vymaniť
z tejto neutešenej situácie.
Pri podpore Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky, ktorá sa dostáva od samotného ministra Ľubomíra Jahnátka ako aj ostatných
pracovníkov rezortu, sa hádam aj posunieme o niečo ďalej a postupne budeme
zvyšovať produkciu bravčového mäsa. Naďalej trvá tvrdý boj o vylepšenie pozícií
v chove ošípaných, ktoré sme pred rokmi stratili.
Aj keď máme ministra, ktorý má veľký záujem o pozdvihnutie živočíšnej
výroby, stále ešte nemôžeme povedať, že sa situácia výraznejšie zmenila a že sme
tento boj vyhrali.
Chov ošípaných sa nachádza v hlbokej kríze, i keď sa situácia čiastočne
zlepšila, no nie natoľko aby sme samy boli spokojní.
Rok 2013 hneď od začiatku nevyzeral nijak priaznivo, keď hneď v úvode roka
sme museli čeliť nízkym cenám. V tom čase sa jatočné ošípané predávali v cenách
1,15 – 1,20 EUR za kg živej hmotnosti, ale ani nebolo kde odporaziť jatočné ošípané.
Najväčšie problémy boli na južnom a strednom Slovensku kde bola okamžitá potreba
odporaziť jatočné ošípané v počte cca 2 500 ks v hmotnosti nad 120kg ž.h. V tom čase
sa na podnet zväzu uskutočnilo stretnutie s generálnym riaditeľom sekcie
poľnohospodárstva p. Vajsom a chovateľmi, kde sa rozobrali problémy v odbyte
a cenách. Riešenie bolo na úrovni štátneho tajomníka p. Štefana Adama, gen. riad. p.
Vajsa a generálnej riaditeľky sekcie potravinárstva p. Nouzovskej, kde záchrana mala
byť OR - BILLA.
BILLA ponúkla riešenie, ktoré sme nemohli akceptovať – cena rampa 1,18 EUR
za 1 kg živej hmotnosti.
Na tomto stretnutí bola nastolená otázka porážky, keď na Slovensku nemáme
v prevádzke bitúnok s väčšou kapacitou porážok.
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Taktiež sme zaujali stanovisko k vrátkam DPH – keď u niektorých chovateľov
v tom čase boli niekoľko mesiacov zadržiavané vrátky, pričom zo strany SR bolo
podľa informácie chovateľov všetko v poriadku. Tento problém pretrváva do
dnešného dňa. S týmto problémom sme boli priamo za p. ministrom, kde sa on sám
informoval o možnostiach riešenia problému a odporučil nám ďalší postup.
Podotýkam, že problém nie je na Slovensku , ale maďarská strana nekontaktuje s ich
daňovým orgánom. Určite budeme v tom pokračovať až do vyriešenia daného
problému.
Od nástupu p. ministra na MPRV SR boli všetky jednania korektné,
zaznamenali sme ochotu riešiť problémy v chove ošípaných a spoločne sme hľadali
východiská z tejto nepriaznivej situácie. Viacerých jednaní a stretnutí na MPRV SR,
ale aj s p. ministrom sa zúčastnili zástupcovia zväzu, ako aj viacerí chovatelia
ošípaných. Za účasti p. Al Hadiho, p. Bolečka, p. Slocika, p. Rybnikára, p. Valáška
a ďalších chovateľov sme hľadali východiská z danej nepriaznivej situácie. Na
viacerých stretnutiach sme nastolili okruh otázok, ktoré by mohli pomôcť chovu
ošípaných. Je potrebné povedať, že máloktoré sa podarilo dotiahnuť do takého stavu,
aby sme sami boli úplne spokojní.
Pán minister pri všetkých stretnutiach vždy deklaroval pomoc pre chov
ošípaných Pri jednom zo stretnutí, kde sme prejednávali podporu na AW (životné
podmienky) môžem povedať, že sme vydrankali podporu 200 000 EUR na podporu
pre ŠCH a RCH. Táto podpora aj bola vyplatená.
Ďalšie stretnutia sa uskutočňovali s p. ministrom a ďalšími pracovníkmi MPRV
SR za účelom prípravy podpory pre roky 2014 – 2020. Pri programovaní pre nové
plánované obdobie pre roky 2014, 2015 – 2020 sa nám nepodarilo dostať ošípané
medzi citlivé komodity, v ktorých sú zaradené HD, ovce – kozy, ale aj špeciálne
plodiny. Tým sa nám nepodarilo zrovnoprávniť rozdiely medzi ošípanými a ostatnými
druhmi hospodárskych zvierat, ale to je odpoveď z Bruselu. Možnosť zaradenia
ošípaných medzi citlivé komodity sme prejednávali so štátnou tajomníčkou p.
Magdalénou Lacko Bartošovou ktorá ma na starosti vyjednávanie a negociácie
v Bruseli. Navrhli sme, aby sa spolu s p. ministrom pokúsili zaradiť ošípané medzi
citlivé komodity. Nepodarilo sa, a tak prišiel do úvahy iný variant pre podporu chovu
ošípaných
V roku 2013 sa pripravovala Spoločná poľnohospodárska politika pre roky
2014 – 2020, kde sme sa každej akcii zúčastňovali a pripomienkovali návrhy. Pri
stretnutí s p. ministrom sme ho požiadali, aby sa nepresúval balík finančných
prostriedkov z druhého piliera do prvého vo výške 25%, pretože nebude dostatok
finančných prostriedkov pre monogastrické zvieratá, ktoré môžu čerpať finančné
prostriedky len z druhého piliera. Pán minister zareagoval okamžite a výsledkom bol
presun nižší o 7%.
Zároveň sa hovorilo aj o podpore pre rok 2014, ktorý je prechodný. Takmer
všetci chovatelia, až na málo výnimiek, ukončili čerpanie podpory na AW (životné
podmienky zvierat) v roku 2013, to znamená že podpora v roku 2014 by nebola
žiadna. Hľadali sa iné možnosti a výsledok je popri AW tzv. III. pilier.
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Keďže sa nepodarilo zaradiť ošípané medzi priame platby tak, ako sme o to
žiadali, MPRV SR v záujme zachovania a udržania výroby bravčového mäsa na
Slovensku hľadalo iné možnosti ako podporiť chov ošípaných.
Nepodarilo sa, a tak prišiel do úvahy variant, kde sa podpory rozdelili do dvoch
pilierov.
Prvý pilier: zo štátnej pomoci (tzv. III. Pilier)
Druhý pilier: Životné podmienky zvierat.

Podpora pre chovateľov ošípaných
Priame podpory - pre chovateľov ošípaných pre roky 2014 – 2020 sa počíta s takými
podporami:
1) Pre rok 2014 sa predpokladá

v III. pilieri s podporou 150 € na VDJ prasníc a 20 € na 1 VDJ vo výkrme

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 zaujmú chovateľov, ktorí
ešte celkom neskončili s chovom ošípaných a vrátia sa k produkcií bravčového mäsa.
Pri týchto stretnutiach sme predložili aj ďalšie návrhy, ktoré sme už viac krát
spomínali a
požiadali sme p. ministra o pomoc pri riešení viacerých úloh,
vyplývajúcich z potrieb chovateľov.
Boli to nasledovné požiadavky, ktoré pomôžu zachovaniu živočíšnej výroby:
1.

Podporiť spotrebu domácich produktov, t.j. produktov obsahujúcich minimálne
75% suroviny z domácich zdrojov,

2.

Nedovoliť výnimku na bravčové mäso v značke pôvodu krajiny SK a výrobkom,
ktorým bude udelená značka kvality SK, ak nebudú striktne dodržiavať
minimálny podiel 75% surovín z domácich zdrojov.

3. Podporiť produkciu plemenného materiálu na obnovu, ale aj na rozširovanie

stavov prasníc na Slovensku.
4.

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,
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5. Vytvoriť rezervnú zásobu obilia zo štátnych rezerv pre monogastrické zvieratá

v prípade nepredvídateľných situácií
producentov hospodáriacich bez pôdy.)

a cenových

špekulácií.

(Hlavne

pre

6. Podporiť možnosť skrmovania mäsokostnej kafilerickej múčky pre skrmovanie

monogastrickým zvieratám pri dodržaní krížového spôsobu skrmovania.
7. Podporiť ozdravné programy v chove ošípaných, kde po ozdravení je reálny

predpoklad podstatne vyššej úžitkovosti a tým aj stability v produkcii bravčového
mäsa (pripraviť a v prípade potreby sa môže použiť).
8.

Doriešiť otázku porážok jatočných ošípaných. Momentálne značnú časť
produkcie vyvážajú slovenskí chovatelia do zahraničia, hlavne Maďarska, Poľska
a iných krajín, ale čo sa stane ak vznikne kritická situácia v nákazovej situácií.

9.

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.

10. Zvýšiť zaťaženosť VDJ na ha pp. Podľa zaťaženia diferencovať výšku podpory

a pri nesplnení krátiť stanoveným prepočtom podporu. Takto získané finančné
prostriedky presunúť do kapitoly živočíšnej výroby.
11. Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu kvality dovážaných surovín zo zahraničia, hlavne
výrobných mias a mrazených surovín na výrobu potravín
To boli najčastejšie a najhlavnejšie nastoľované úlohy na riešenie pre potreby
chovateľov ošípaných na úrovni ministerstva. Niektoré z týchto úloh sa podarilo
zrealizovať, niektoré sú v riešení a viaceré sa hádam vyriešiť ani nepodarí.
Súčasná situácia v chove ošípaných je zhodná s minulým rokom čo sa týka
stavov ošípaných celkom, mierne sa zvýšili stavy prasníc, keď ich máme viac
o necelých 500 ks. Čo môžeme skonštatovať, že sa nám podstatne zlepšili parametre
úžitkovosti, keď obratkovosť sa zvýšila z 1,84 na 1,96 oproti predchádzajúcemu roku.
Podľa dosahovaných parametrov v I.Q 2014 sa črtá ešte ďalšie zlepšenie parametrov
úžitkovosti. Na týchto výsledkoch sa podieľajú zahraničné spoločnosti, ale aj viacerí
slovenskí chovatelia, ktorí v minulom roku zvyšovali parametre úžitkovosti a aj
samotnú výrobu.
Taktiež významný podiel na tom má priaznivá cena jatočných ošípaných, ktorá
bola zhodná s predchádzajúcim rokom a dosiahla priemernú hodnotu 1,35 EUR za kg
živej hmotnosti. Priaznivá cena sa dosahovala predovšetkým tým, že bol kontinuálne
zabezpečovaný vývoz do zahraničia a zahraničný spracovateľ si kvalitu zo Slovenska
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cení viac ako samotní domáci spracovatelia. V súčasnosti sa väčšia časť produkcie
vyváža do zahraničia.
V roku 2013 sa dosiahla celková výroba 75 671 ton živej hmotnosti, čo je viac
o 3 030 ton ako v predchádzajúcom roku a vyviezlo sa 77 375 ton živých ošípaných do
krajín EÚ, predovšetkým do Maďarska, Česka, Poľska a ďalších krajín.
Dovoz živých ošípaných na Slovensko (podľa údajov RADELA) činil 61 082
ton živej hmotnosti z Poľska, Českej republiky, Holandska ale aj z Maďarska. Nemôže
to byť v dôsledku cien jatočných ošípaných, pretože naše ceny sa odvíjajú od cien
v Nemecku a tie boli poväčšine na našej úrovni.
Dovoz mäsa (čerstvé, solené, údené, konzervy) bol vo výške 99 625 ton, čo je
po prepočte spolu so živými ošípanými celkový dovoz 147,3 tis ton.
Na Slovensku sa odporazilo 628,0 tis ks ošípaných v celkovej hmotnosti 54 157
ton JUT. Samozásobenie sa odhaduje na cca 14 000 ton, čo je asi 110 tis ks. Celkový
vývoz vrátane živých ošípaných bol 61,1 tis. ton.
Podľa ŠVPS SR na Slovensku v roku 2013 bolo od porazených 628 006 ks
jatočných ošípaných, čo je spolu s prasnicami cca 61 000 ton jat hmotnosti.
Do tejto bilancie je potrebné zarátať aj dovoz tzv. OSTATNÉ BRAVČOVÉ
MÄSO v množstve 62,4 tis ton, ktoré sa nezapočítava do bilancie (sadlo, orezky,
rôzne vnútornosti, separát, kože a iné suroviny).
Pri obchodovaní so zahraničím všeobecne vznikajú nemalé problémy prijatím
zákona pri realizácií platieb v hotovosti do 15 000 EUR , čo spôsobilo na určitý čas
neistotu, pokiaľ sa neodskúšal nový spôsob platby, pripadne pokiaľ sa našli cesty ako
zabezpečiť, aby chovateľ svoje finančné prostriedky dostal na svoj účet. Momentálne
s platbou neevidujeme väčšie problémy okrem vrátky DPH.
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Bilancia v číslach
Potreba pre obyvateľstvo ..............................................175 000 ton
Výroba prepočet mäso na kosti.......................................61 611 ton
Vývoz prepočet mäso na kosti.......................................88 250 ton
Potreba dovozu mäso na kosti.......................................189 100 ton
Aktuálna situácia vo výrobe a spotrebe bravčového mäsa v SR
1) Celková produkcia bravčového mäsa v roku 2013 bola 75 671 ton.
2) 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. Spotreba z domácej produkcie je krytá iba na
34,7%.
3) Z toho sa vyviezlo 61 108 ton a dovoz bol 147 269 ton.
Podľa údajov Radela s.r.o. dovoz stúpol v roku 2013 oproti predchádzajúcemu roku o
18,5%.
Na celkovom dovoze bravčového mäsa sa podieľalo
1) 65,6% mäso čerstvé, chladené a mrazené.
2) 25,4% výrobky a konzervy.
3) 9,0% ostatné bravčové mäso.
Podľa ŠVPS SR na Slovensku v roku 2013 bolo od porazených 628 006 ks jatočných
ošípaných čo je spolu s prasnicami cca 61 000 ton jat hmotnosti.
DOVOZ podľa ŠVPS SR
2013
Belgicko
Česko
Dánsko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Nemecko
Poľsko
Rakúsko
Taliansko
SPOLU
2014
Česko
Dánsko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Nemecko
Poľsko
Rakúsko
SPOLU

CHOV

VYKRM

2 195
11 060
4
14 945
104

24 714
10 596

JATOCNE
1 970
80 008

1 965
11 098
4

570
5 534
189 349
28 472
8 024

28 316

48 377

200
314 127

422
7 887
4
696
21
1 750
5
4
10 789

8 152
601

6
2

14 986

28
601

962
23 408
10 311
4 184

9 382

53 851

SPOLU
1 970
106 917
21 656
574
20 479
191 418
39 570
8034
2
200
390 820

23 560
8 488
4
1 658
23 457
12 662
4 189
4
74 022

VÝVOZ podľa ŠVPS SR
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2013
Česko
Maďarsko
Poľsko
Rakúsko
Rumunsko
Slovinsko
Taliansko
SPOLU
2014
Česko
Maďarsko
Nemecko
Poľsko
Rumunsko
Slovinsko
Taliansko
SPOLU
2013
Česko

CHOV
650
2600

VYKRM
11516
66951
62460

380

3630

43547
21876
650
207000

1457

22770

150
2100

19141
16132
4520
700
63263
VYKRM
11516

3707
CHOV
650

JATOCNE
7758
278676
10088
1699
22875
79
321175

545
68497
1449
6549
8706

85746
JATOCNE
7758

SPOLU
19924
348227
72548
1699
66802
21876
729
531805

545
92724
1449
25840
26938
4520
700
152716
SPOLU
19924

Z daného prehľadu je vidieť, že vyvezieme viac bravčového mäsa než vyrobíme
doma. Naše kvalitné bravčové mäso ide mimo Slovenska a dováža sa k nám poväčšine
menej kvalitný tovar, z ktorého sa vyrábajú rôzne výrobky v extra triede a ponúkajú
sa domácim spotrebiteľom.
Ďalšia činnosť Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku.
Okrem šľachtiteľskej činnosti a plemenitby, ktoré sú hlavnou činnosťou zväzu,
vykonáva zväz aj rad ďalších činnosti pre chovateľov ošípaných. Zastupuje
chovateľov ošípaných pri rôznych jednaniach s MPRV SR, ŠVPS SR, so
samosprávnymi organizáciami, či ostatnými riadiacimi spoločenskými a inými
inštitúciami.
ZCHOS-D v dňoch 30. a 31. mája 2014 zorganizoval akciu „ Chovateľské dni
ošípaných na Slovensku“ pri príležitosti 20. výročia založenia Zväzu chovateľov
ošípaných na Slovensku-družstvo.
Spoluorganizátormi boli :
1) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
2) NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre
3) SPU Nitra
4) Plemenárske služby SR, štátny podnik
5) Agrokomplex výstavníctvo a.s. Nitra.
Pri tejto príležitosti ZCHOS-D si Pamätným listom a plaketou ocenil prácu mnohých
ľudí ktorí sa podieľali na rozvoji chovu ošípaných na Slovensku.
Za obdobie minulého roka sme sa dopracovali k zníženiu poplatkov za elektrickú
energiu v SVJH Bučany,
Spolupráca s organizáciami a inštitúciami.
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Pochopiteľne najčastejšie jednania boli na úrovni MPRV SR pri rôznych
stretnutiach so zástupcami ministerstva, či organizovaní aktivít zo strany ministerstva,
jednaniami priamo s p. ministrom , štátnymi tajomníkmi, generálnymi riaditeľmi,
riaditeľkou a pracovníkmi odboru živočíšnej výroby a aj s ostatnými pracovníkmi
MPRV SR. Jednania s týmito pracovníkmi boli vždy korektné, kde sa hľadali spôsoby
ako pomôcť chovateľom ošípaných.
Ďalej sa zúčastňujeme jednaní a rokovaní na MPRV SR pri príprave a
pripomienkovaní rôznych legislatívnych návrhov a iných činnosti a aktivít, tykajúcich
sa chovu ošípaných.
V roku 2013 sme sa najviac pričinili o podporu pre AW (životné podmienky
zvierat) a aktívne sme sa podieľali aj na príprave celého materiálu po odovzdanie na
prerokovanie do Bruselu.
Ďalším partnerom pre spoluprácu a zastupovanie chovateľov ošípaných je SPPK,
kde sa spolupodieľame na riešení legislatívneho procesu schvaľovania zákonov,
riešení celkovej situácie v chove ošípaných. Zúčastňovali sme sa takmer všetkých
jednaní a stretnutí organizovaných SPPK. S touto samosprávnou organizáciou máme
dlhodobú a dobrú spoluprácu. Máme stáleho zástupcu Ing. Al Hadiho v Bruseli
v COPA pre komoditu ošípané, ktorý sa určitý čas nezúčastňoval jednaní za
Slovensko z dôvodu nezaplatenia poplatku SR. V súčasnosti sa znova zúčastňuje a
podáva informácie na predstavenstve zväzu.
V poslednom období sme zintenzívnili spoluprácu s NPPC – Výskumným ústavom
živočíšnej výroby, ktorú hodnotíme veľmi pozitívne. Zväz okrem toho že sa
pravidelne zúčastňuje mnohých akcií poriadaných NPPC – VUŽV, odpočtov
výskumných úloh a samotnej realizácie výstupov výskumných úloh. Najviac
spolupracujeme s Ústavom genetiky a reprodukcie, a Ústavom šľachtenia zvierat a
kvality produktov pri šľachtení a plemenitbe, hodnotení plemenných ošípaných
ANIMAL MODELOM – BLUP, ale aj v oblasti inovácie technológií.
Pri tejto príležitosti musíme sa poďakovať NPPC -VUŽV pri organizovaní akcie
„Chovateľské dni ošípaných“ a taktiež pri organizovaní seminára „Medzníky v chove
ošípaných na Slovensku“ Tu bola veľká pomoc materiálna (zabezpečenie mäsa na
varenie gulášu, mäsa na výrobu klobás, vyprážanie oškvarkov, ako aj odborné
moderovanie pri všetkých akciách. Poďakovanie osobne patrí p. Barackému,
p. Demovi, ale hlavne p. Jankovi Hubovi, ktorý bez problémov zvládol celú réžiu
tohto podujatia
Vysoko hodnotíme spoluprácu s Plemenárskymi službami SR, š.p. a samotnými
plemenármi na obvodoch. Bez dobrej spolupráce si ani nevieme predstaviť dobré
fungovanie plemenitby a šľachtenia na Slovensku. Spolu s plemenárskymi
pracovníkmi vykonávane množstvo spoločných úloh, kde jednotlivé úkony na seba
nadväzujú a vyžaduje sa súlad činnosti. Plemenárskym službám SR a predovšetkým
riaditeľovi p. Štefanovi Rybovi patrí veľké poďakovanie za spoluprácu pri
organizovaní a zabezpečení “Chovateľských dní ošípaných“, ktoré sa uskutočnili
30. a 31. mája 2014. . Určite v prípade potreby a požiadavky na spoluprácu im túto
poskytnutú pomoc oplatíme. Spolu s plemenármi sa zúčastňujeme na príprave výstavy
AX v Nitre, bonitácií ZS prasníc, jednotlivých hodnotení plemenných zvierat a iných
činnosti, kde je potrebná spolupráca. Tu je potrebné sa zvlášť poďakovať jednotlivým
pracovníkom PS SR na obvodoch.
Ďalej môžeme veľmi pozitívne hodnotiť aj spoluprácu s AX Nitra pri
organizovaní akcie „Chovateľské dni ošípaných“ a taktiež pri organizovaní seminára
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„Medzníky v chove ošípaných na Slovensku“, kde AX nám vyšiel plne v ústrety.
Poďakovanie patrí p. riaditeľovi Ďurkovičovi ako aj ostatným pracovníkom. Tešíme
sa na spoluprácu s výstavníctvom pri organizovaní Agrokomplex a to hlavne pri
realizácii expozície živočíšnej výroby na výstave, ktorá sa tohto roku uskutoční
v dňoch 21 – 24. augusta 2014.
Veľmi úzku a dobrú spoluprácu máme aj so ŠVPS SR v Bratislave, kde sa
zúčastňujeme podľa potreby a na požiadanie pri riešení zverozdravotných situácií,
rôznych školení a iných aktivít poriadaných ŠVPS.
Z ďalších aktivít Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku vyberáme.
Tak ako po minulé roky aj nateraz sme zostali pri spracovaní a posielaní
informácií o cenovom vývoji a doporučení ceny pre aktuálny týždeň a podávaní a
poskytovaní krátkodobých prognóz. Tak ako aj predtým pri podávaní týchto
informácií vychádzame z údajov od našich chovateľov, EUROSTATU, ale aj
z cenového vývoja v Českej republike, ako aj z vývoja v Maďarsku, ktorý je naším
najväčším zahraničným odberateľom.
Zväz sa zúčastňuje takmer všetkých potrebných akcií poriadaných MPRV SR,
SPPK v Bratislave, ŠVPS SR, PS SR a iných organizácií a zväzov Slovenska.
Pri týchto jednaniach sa snažíme vždy spolupracovať čo na najlepšej úrovni
s tým, že chceme pre zväz dosiahnuť čo najlepšie podmienky resp. postavenie.

Šľachtiteľská činnosť

14.

Podobne ako po minulé roky aj v súčasnosti Zväz chovateľov ošípaných podľa
rozhodnutia vydaného MPRV SR je poverený výkonom činností v oblasti šľachtenia
a plemenitby. Je to naším hlavným poslaním a činnosťou, pre ktorú sme dostali
licenciu. Ostatné činnosti sú pridružené a vykonávame ich pre chovateľov ošípaných.
Hlavné činnosti sa nemenia a sú:
1. Zápis do plemennej knihy a plemenného registra
2. Vydávanie potvrdení o pôvode zvierat
3. Zápis plemenných zvierat z importu do plemennej knihy a plemenného registra
4. Bonitácia základných stád prasníc v ŠCH a RCH
5. Výberové konania a uznávanie ŠCH a RCH
6. Všeobecné výbery kancov ŠCH, RCH, ISK
7. Výbery matiek kancov
8. Predvýbery a výbery zvierat na výstavy
9. Tvorba pripárovacích plánov šľachtiteľmi a kontrola ich dodržiavania
10. Spracovávanie záznamov z bonitácií, návrh opatrení, kontrola ich plnenia
11. Konzultačná činnosť v oblasti šľachtenia
12. Vykonávanie činnosti Rady pre šľachtenie a plemennú knihu a činnosť
výberovej komisie podľa zákona č. 194/1998 Z.z
13.
Publikačná činnosť
Ostatná a nepravidelná činnosť v súvislosti s výkonom šľachtenia
a plemenitby
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O tejto činnosti vás bude podrobne informovať p. Horváth Jozef, ktorý je
v súčasnosti vedúcim oddelenia plemennej knihy, predsedom výberovej komisie,
šľachtiteľskej rady a je zároveň aj šľachtiteľom.
Činnosť predstavenstva
Od poslednej členskej schôdze sa predstavenstvo stretlo a zasadalo štyri krát,
a to konkrétne 22.08.2013, 11.12.2013, 02.04.2014 a 10.06.2014
Na uvedených zasadnutiach predstavenstva sa vždy ako prvý bod skontrolovali
plnenia uznesení a úloh z predchádzajúceho zasadnutia predstavenstva, prípadne
členskej schôdze.
Z ďalších bodov bola podaná informácia o situácii v chove ošípaných
na Slovensku a prejednávali sa aktuálne záležitosti zväzu a celková situácia v chove
ošípaných na Slovensku. Ďalším a pravidelným bodom bolo zhodnotenie činnosti
na úseku šľachtenia a plemenitby, kde p Horváth stále podával informácie z tohto
úseku.
Na každom zasadnutí predstavenstva bolo zhodnotené plnenie úloh na úseku
ekonomiky a uskutočnený rozbor plnenia podnikateľského zámeru. Taktiež
na každom predstavenstve sa zhodnotilo plnenie úloh na úseku šľachtenia a testácie
ošípaných. Ďalej sa prejednávali bežné situácie, ktoré sa vyskytli počas obdobia medzi
predstavenstvami, ako aj ostatné úlohy vyplývajúce z činnosti zväzu. Z každého
predstavenstva boli prijaté uznesenia ktorých plnenie sa následne kontrolovalo
a každá zápisnica mala zapisovateľa ako aj overovateľa, ktorý ju podpísal na znak
správnosti zápisu. Účasť na všetkých zasadnutiach bola veľmi dobrá a neúčasť bola
vopred ospravedlnená. Na všetkých zasadnutiach bola diskusia k jednotlivým bodom,
kde každý člen vrátane predsedu RK sa vyjadrovali a navrhovali prijať opatrenia.
Dovoľte mi, aby som sa všetkým členom predstavenstva poďakoval za ich prácu
a aktívny prístup na jednaniach predstavenstva.
Ekonomický úsek
Len v krátkosti skonštatujem, že Zväz chovateľov ošípaných dosiahol kladný
hospodárky výsledok v celkovej sume 8 849,79 EUR, čo je primeraný výsledok
k výkonom zväzu. Zároveň je potrebné povedať, že tento výsledok je aj v dôsledku
aktivácie majetku z privatizácie. Vykonali sa mnohé opatrenia na zlepšenie ekonomiky
zväzu, o ktorých bude hovoriť ešte ekonóm Ing. Kurek, ktorý v ďalšom bode predloží
podnikateľský zámer pre rok 2014.
To je z mojej strany všetko, ďakujem za pozornosť a prípadné otázky
zodpovieme v diskusií.
MVDr. Andrej Imrich
predseda ZCHOS-d
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