Správa o činnosti Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo
za rok 2011.
Vážení chovatelia, dámy a páni, milí hostia. Dovoľte mi, aby som Vás privítal
na dnešnej výročnej členskej schôdzi a zároveň zhodnotil činnosť nášho zväzu za rok
2011 a z časti Vás informoval o vývoji a stave v chove ošípaných až do dnešného dňa.
Samotná správa pozostáva z troch častí. V prvej časti zhodnotíme vývoj
v chove ošípaných, ktorý bol veľmi komplikovaný a podáme informáciu o
konkrétnych krokoch zväzu pri ich riešení. V druhej časti zhodnotíme plnenie úloh na
úseku šľachtenia a plemenitby a v tretej časti naplnenie podnikateľského zámeru.
V minuloročnej správe sme konštatovali, že chov ošípaných sa nachádza
v najhlbšej kríze od roku 1922, odkedy sa sledujú stavy a výsledky v chove ošípaných
na Slovensku. Dnes musíme konštatovať, že nič výrazného a pozitívneho sa neudialo
na záchranu, resp. oživenie chovu ošípaných na Slovensku. Veľa krát sme si kládli
otázku, prečo sa udiali tak výrazné negatívne zmeny v produkcii bravčového mäsa na
Slovensku. Podobný osud zasiahol, i keď o niečo neskôr a na našu cestu sa postupne
dostali aj iné krajiny, ale hlavne Česká republika, Maďarsko ale aj ostatné pristupujúce
krajiny.
Príčin je viacero a na Slovensku za najhlavnejšiu príčinu považujeme najhoršie
vynegociované podmienky pre našich poľnohospodárov zo všetkých pristupujúcich
krajín do EÚ, ale za najhlavnejší problém považujem politickú neochotu riešiť
situáciu v chove ošípaných na Slovensku a vyčlenenie ošípaných z akejkoľvek
priamej podpory zo štátneho rozpočtu a tak nieto sa čomu čudovať, že každé
zakolísanie cien jatočných ošípaných sa okamžite prejavilo na neochote produkovať
bravčové mäso čo malo za dôsledok ďalšieho poklesu stavov ošípaných a hlavne
prasníc.
Podobné niečo sa stalo začiatkom roka 2011 ktorý bol pre chovateľov krajne
nepriaznivý, keď sa objavila správa o výskyte dioxínov v mäse jatočných ošípaných
pochádzajúcich z Nemecka a následný i keď len krátky pokles ceny jatočných
ošípaných až pod 1 Euro. Pokles spôsobil nezvyčajný rozruch v radoch producentov.
Mnohí ekonomicky vyčerpaní chovatelia hospodáriaci na pokraji bankrotu volili
krajne opatrenie a ukončili s chovom ošípaných.
Akoby to bolo málo, do toho zasiahlo zvýšenie cien kŕmneho obilia o 20 – 30
percent a následne zvýšenie ceny kŕmnych zmesí. V tom čase chovatelia ošípaných
produkovali bravčové mäso so stratou cca. 30 centov za 1 kg jatočnej ošípanej. Jedna
ošípaná bola vyprodukovaná so stratou cca. 35 €, čo v prepočte činilo 1 000 Sk.
O postupných krokoch sme už hovorili na minulej členskej schôdzi, tak len heslovite
spomeniem čo sme podnikli.
1) Ohlásili sme sa cez média k situácii na trhu s bravčovým mäsom- TV,
Sl.rozhlas
2) Nahlásili sme sa k štátnemu tajomníkovi MPRV SR – nemal žiadne
právomoci
3) Požiadali o stretnutie v parlamentnom výbore – bez odozvy
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4) Napísali prípis p. Premiérke a ministrovi práce p. Mihálovi – likvidácia

pracovných miest – posunuté riešenie k ministrovi p. Simonovi kde najprv
som bol poriadne skritizovaný
5) Prijatie ZCHOS-D a zástupcov chovateľov u p, ministra – výsledok takmer
žiadny. Prakticky p. minister neprijal žiadny návrh.
A tak sme sa zápasili sami s problémami až do predčasných volieb, kde sme
očakávali nový prístup a pochopenie zo strany ministerstva. Pri tých veľkých
problémoch sa predsa len trochu pousmialo šťastie aj na chovateľov ošípaných, keď
zásluhou ústredného riaditeľa ŠVPS SR sa podarilo vyhlásiť SR prostú od nákazy
KMO, čím sa odstránili bariéry pre obchodovanie s jatočnými ošípanými.
Týmto krokom bolo možné uvažovať s masívnejším vývozom našej produkcie
do Maďarska, pričom sa cena zotavila veľmi rýchle a aspoň trocha si mohli
vydýchnuť chovatelia ošípaných. Ani toto pozitívne opatrenie však nenahradilo
výpadok zo začiatku roka a chovatelia ošípaných znova skončili rok 2011 so stratou.
Hlboká kríza v chove ošípaných sa prejavila ďalším poklesom celkových stavov
ošípaných, ako aj poklesom stavov prasníc a to aj napriek veľkej iniciatíve ZCHOS-D
a jeho rôznych aktivít v prospech chovateľov ošípaných. Podobná situácia sa prejavila
aj poklesom stavov vo viacerých šľachtiteľských a rozmnožovacích chovoch. Viacerí
chovatelia prestali pripúšťať prasnice a začali likvidovať celé chovy ošípaných i keď
to nebolo vo veľkom rozsahu. Tento stav sa prejavil negatívne aj na samotnom vývoji
v šľachtiteľsko-plemenárskej činnosti.
Nepriaznivé vplyvy pôsobiace na utlmenie výroby bravčového mäsa:
1. Dlhotrvajúci pokles cien jatočných ošípaných.
2. Nerovnaké podnikateľské prostredie v porovnaní s okolitými štátmi z titulu
poskytovania vyššej podpory do poľnohospodárstva.
3. Trvalý predaj jatočných ošípaných pod výrobné náklady.
4. Nárast cien obilia a ostatných komponentov pre výrobu KZ a tým aj
zvýšenie cien za KZ.
5. Cena jatočných ošípaných za rok 2011 sa dosiahla 1,21 EUR za kg živej
hmotnosti.
6. Pri súčasných cenách obilia a kŕmnych zmesí je výroba bravčového mäsa
značne stratová a preto je predpoklad ďalšieho znižovania stavov prasníc
a následne aj znižovanie výroby bravčového mäsa.
7. Rôzne nariadenia Európskej komisie – predražujú výrobu bravčového mäsa
ako je napr. dodržiavanie životných podmienok pre chov ošípaných
8. Ani jeden väčší bitúnok okrem Svamanu nefunguje a pritom štát investoval
obrovské finančné prostriedky do ich rekonštrukcii a tak vzniká v prípade
obmedzenia vývozu tlak na zníženie ceny.
Dlhodobý pokles cien jatočných ošípaných jednoznačne poškodzuje
prvovýrobcu bravčového mäsa a na jeho úkor zvýhodňuje spracovateľa. Nakoľko
tomuto problému sa predchádzajúce vlády nechceli venovať a podporiť chov
ošípaných podobne ako v iných krajinách bol dosiahnutý ten výsledok, že chovatelia
v značnej miere zrušili chovy ošípaných. Pokiaľ by s chovom ošípaných skončili len tí
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chovatelia, ktorí dosahovali priemerné alebo podpriemerné výsledky, nebol by to
veľký problém, ale ani chovatelia s dosahovanými nadpriemernými parametrami
úžitkovosti pri týchto nepriaznivých podmienkach nedokázali vykryť tie
najzákladnejšie výdavky a jediným riešením bolo zníženie stavov na únosnú mieru
alebo dokonca ukončenie chovu ošípaných.
Aplikácia smernice Rady 2008/120/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa
stanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných je ďalším problémom v chove
ošípaných , ktorá je prevzatá do legislatívy SR nariadením vlády č. 735/2002 Z. z.
ktorým sa upravujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení nariadenia vlády č.
325/2003 Z. z..
Pri aplikácii tejto smernice je možné predpokladať určité investície do výmeny
technológii a pri zlej finančnej situácii niektorých chovateľov aj odstúpenie od
produkcie výroby bravčového mäsa. Taktiež môže dôjsť k zníženiu počtu výkrmových
ošípaných v SR ktorí produkujú bravčové mäso výlučne z dovezených odstavčiat.
Dôvodom môže byť skutočnosť že nie všetky ČŠ sú pripravené na
uplatňovanie požiadaviek podľa smernice 2008/120 a je možné predpokladať zníženie
počtu prasníc v Dánsku, Holandsku alebo iných ČŠ, z ktorých sa dovážajú odstavčatá
do SR. Za predpokladu prechodných opatrení je možné predpokladať, že z chovov bez
splnenia podmienok upravených v smernice bude možné odchovávať vyprodukované
odstavčatá iba na vlastnom území.
Následkom uvedených opatrení je možné zníženie dovozu odstavčiat do SR
a tým aj produkcia bravčového mäsa, alebo dá sa očakávať že pri zvýšenom dopyte
dôjde k zvýšeniu cien odstavčiat a tým aj zvýšeniu nákladov na výrobu bravčového
mäsa.
Každý chovateľ bude mať možnosť si vybrať, či bude vyrábať bravčové
mäso z nakúpených odstavčiat, alebo z vlastnej produkcie. Zväz podporuje domácu
produkciu odstavčiat, kde je pridaná hodnota od začiatku až po koniec výroby.
Preto aj v budúcnosti bude podporovať podporu na prasnice ako na výrobný
prostriedok, ktorý zabezpečuje kontinuálnu produkciu bravčového mäsa.
Súčasná situácia v chove ošípaných je na rozhraní určitého oživovania, keď
sme zaznamenali nárast stavov prasníc za I.Q 2012 zhruba o 1300 ks a stavy
celkom o 21,6 tisíc kusov. Najväčší podiel na tom má predovšetkým priaznivá cena
jatočných ošípaných ktorá je dosahovaná aj tým, že nie sme nútení predávať na
domácom trhu pod tlakom slovenských spracovateľov, ktorí keď bola možnosť stlačiť
cenu smerom dole z dôvodu určitých okolnosti, tak okamžite ju využili.
Dnes sa asi 30% jatočných ošípaných vyváža predovšetkým do Maďarska, ale
aj do iných krajín ako je Poľsko, ČR, Rakúsko ale aj Nemecko, Rumunsko a iné
krajiny.
Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku s určitou nedočkavosťou čakal na
výsledky parlamentných volieb, kedy sme predpokladali víťazstvo politickej strany
SMER a následného zostavenia Vlády SR.
Boli sme prekvapení, keď za ministra pôdohospodárstva a životného prostredia
bol menovaný p. Ľubomír Jahnátek.
Čakali sme že ministrom bude p. Becík, ktorý dovtedy ako jediný pochopil že
výroba bravčového mäsa je neoddeliteľnou súčasťou nášho poľnohospodárstva
a k tomu sa aj tak postavil. Musím ale skonštatovať že menovanie nového ministra
vôbec nemusí byť pre chovateľov ošípaných zlá voľba. Nový minister má záujem
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riešiť situáciu v chove ošípaných, čo potvrdil aj na spoločnom stretnutí na MPRV SR
so zástupcami zväzu a chovateľov ošípaných. Stretnutie sa uskutočnilo relatívne veľmi
skoro po menovaní do funkcie i keď prvý termín bol posunutý o dva týždne neskôr.
Stretnutia sa zúčastnili p. Pavol Boleček, p. Ján Hranka, p. Sinjar Alhadi a p. Andrej
Imrich za zväz a za chovateľov p. Peter Lelkeš, p. Ivan Oravec a za SPPK p. Štefan
Adam.
Vyberám z vyhlásenia p. minsitra, keď povedal, že množstvo finančných
prostriedkov je obmedzené, musia sa zhromaždiť všetky požiadavky zo všetkých
odvetví spoločne na SPPK a potom sa rozhodne, ktoré aktivity sa podporia. MPRV SR
si vybralo SPPK ako hlavného partnera s ktorým bude jednať . Tak aj bude
postupovať zväz kde spolu s SPPK bude sa podieľať na smerovaní chovu ošípaných
pre budúce obdobie. Aj z toho dôvodu bol k p. ministrovi pozvaný Ing. Štefan Adam.
Spoluprácu momentálne musíme zintenzívniť a vypracovať smerovanie chovu
ošípaných pokiaľ je politická vôľa riešiť zvýšenie sebestačnosti vo výrobe domácich
potravín.
Okruh otázok s ktorými sme prišli na jednanie s p. ministrom.
1. Vypracovať koncepciu rozvoja chovu ošípaných na národnej úrovni
2. Upraviť systém poskytovania štátnej podpory tak, aby bolo zabezpečené
rovnomerné poskytnutie finančných prostriedkov pre všetky druhy
hospodárskych zvierat zo všetkých zdrojov
3. Na úrovni EÚ žiadať prehodnotenie doterajších právnych predpisov, ktoré
upravujú poskytovanie štátnej pomoci. Štátnu pomoc poskytovať podľa
objektívnych metód, rovnocenných vo všetkých štátoch.
4. Na záchranu produkcie výroby bravčového mäsa ako aj pracovných miest
podporiť prasnice ako výrobný prostriedok a finančne podporiť chov ošípaných
5. V súčasnej dobe ošípané zaradiť medzi citlivé komodity, tak ako to bolo
v prípade mlieka
6. Podporiť produkciu plemenného materiálu na obnovu, ale aj na rozširovanie
stavov prasníc na Slovensku
Hlavným cieľom bude vyjednať podmienky SPP pre roky 2014 – 2021, aby
ošípané boli zaradené do všetkých podpôr zo strany štátneho rozpočtu ako aj
z európskych peňazí, t.j. aby neboli diskriminované. O to sa budeme snažiť, aj keď to
bude asi veľmi ťažké hlavne z dôvodu že EÚ nemá záujem podporiť chov ošípaných
ako celok. Bude na našej vláde ako sa vyjednajú ďalšie podmienky pre chov
ošípaných.
Dnes už vieme, že druhým štátnym tajomníkom na MPRV SR bude p. Adam
s ktorým náš zväz vždy veľmi dobre spolupracoval a dúfame že to bude aj
v nasledujúcom období a podarí sa nám spoločne vyjednať a vytvoriť podstatne lepšie
podmienky pre chov ošípaných na Slovensku.
Zväz chovateľov vykonáva okrem činnosti šľachtenia a plemenitby, ktoré sú
jeho hlavným poslaním aj rad ďalších činnosti pre chovateľov ošípaných alebo
v záujme chovateľov ošípaných. Zastupuje chovateľov ošípaných pri rôznych
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jednaniach so samosprávnymi organizáciami, či ostatnými riadiacimi spoločenskými
a inými inštitúciami.
Najčastejšie jednania boli na MPRV SR pri organizovaní rôznych stretnutí so
zástupcami ministerstva, či to bol štátny tajomník p. Csicsai, generálna riaditeľka p.
Kontrová alebo s priamo s pracovníkmi odboru živočíšnej výroby na čele s p.
riaditeľkou Andreou Hrdou. Jednania s týmito pracovníkmi boli vždy korektné, kde sa
hľadali rôzne možné aj nemožné spôsoby ako pomôcť chovateľom ošípaných.
Ďalej sa zúčastňujeme jednaní a rokovaní na MPRV SR pri príprave rôznych
legislatívnych návrhov, pripomienkovaní zákonov a iných činnosti a aktivít, tykajúcich
sa chovu ošípaných.
Treba ale povedať, že keď bolo najťažšie obdobie pre chovateľov ošípaných,
pomoci od najvyšších sme sa nedočkali. Najťažšie a najhoršie jednania boli
s vtedajším ministrom p. Zsoltom Simonom, ktorý nepripustil žiadne návrhy, len tie
ktoré boli jeho, respektíve len ním prezentované alebo navrhnuté, hoci protinávrhy
mohli byť akokoľvek dobré alebo výhodné. S čím prišiel on sám, to bolo dobré aj keď
to nič neriešilo. Napr. v období najväčšej krízy, sme požadovali pomoc, jeho návrhy
však neboli v tom čase pre riešenie situácie adekvátne. Napríklad predaj z dvora
konečnému spotrebiteľovi ešte ani nebol zákon schválený, prezentovanie spotreby
domácich výrobkov a iné návrhy ktoré boli v tom čase k ničomu. Všetky naše návrhy
boli zamietnuté.
Ďalším partnerom pre spoluprácu a zastupovanie chovateľov ošípaných bola SPPK,
kde sme sa snažili spolu riešiť krajne nepriaznivú situáciu v chove ošípaných
s výsledkom minimálnym z dôvodu nezáujmu vtedajšieho p. ministra Zsolta Simona.
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 – COGECA pre komoditu
ošípané, ktorý sa pravidelne zúčastňuje na jednaniach za Slovensko. Informácie
podáva na predstavenstve ale aj na SPPK.
Veľmi úzku a dobrú spoluprácu máme so ŠVPS SR v Bratislave, kde sa veľmi
ťažko riešila otázka likvidácie KMO na Slovensku. Za vyhlásenie Slovenska za prostú
od nákazy KMO musíme poďakovať výlučne Prof. MVDr. Jozefovi Bírešovi, DrSc.
ktorý sa o to osobne zaslúžil. Dobrá spolupráca bola aj s ostatnými kolegami na ŠVPS
SR.
Naďalej máme veľmi dobrú spoluprácu s Plemenárskymi službami a samotnými
pracovníkmi na obvodoch, kde naši šľachtitelia veľmi úzko spolupracujú. Bez
fungujúcej spolupráce si ani nevieme predstaviť dobré fungovanie našej organizácie.
Veľmi napätá situácia bola pri chystanom odčlenení výkonu KÚ od PS SR,
pripravovali sme sa v prípade, že sa uskutoční odčlenenie, ale predčasné voľby tento
návrh nedotiahli do konca. Taktiež chystaná novela zákona o šľachtení a plemenitbe
nebola prijatá, aj keď prešla parlamentom, ale prezident ju nepodpísal a na druhý krát
nebola schválená. Takže pokračujeme podľa pôvodného zákona.
Taktiež pozitívne hodnotíme spoluprácu s CVŽV Nitra, kde máme sídlo zväzu
a podieľame sa na realizácií niektorých výskumných úloh, ako napr. zasielaní vzoriek,
realizácii výskumných výstupov, šľachtení a plemenitbe ( CPH) a iné výstupy CVŽV.
Podobne môžeme hodnotiť aj spoluprácu s výstavníctvom Agrokomplex a to
hlavne pri realizácii expozície živočíšnej výroby na výstave ktorá sa uskutoční v dňoch
23 – 26. augusta 2012.
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Naďalej 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.
Veľmi pozitívne môžeme dnes hodnotiť veľmi významné rozhodnutie
uskutočňovať testovanie len na jednom mieste, ktoré sa vykonáva v Spišských
Vlachoch. Je ešte určitý problém s organizovaním dopravy, ale na druhej strane zväz
takýmto spôsobom ušetrí značné finančné prostriedky. Momentálne pracovníci zväzu
idú na úsporný režim, keď pracujú v skrátenom úväzku. Zrejme od júna do novembra
prejdeme u šľachtiteľov na normálny pracovný čas.

Aké sme dosiahli výsledky v chove ošípaných na Slovensku
Dosiahnuté výsledky v chove ošípaných SR s porovnaním rokov
2006 až 2012 – I. Q
Ukazovateľ
Stavy celkom
Stavy prasníc
Počet opras. pr.
Narodenie
Vyrad. prasníc
Úhyn prasníc
Predaj prasníc
Prevod prasnič.
Predaj jat oš. ks
v tonách
Real. cena/kg
ž. h
JUT
Tržby v tis €
Priemer. hm.
Úhyn ods. v %
Pripustenie
Prírastok
Odchov
Obratkovosť

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

1 104 829
951 934
76 890
62 012
150 408
137 882
1 435 727 1 340 941
33 590
40 735
6 098
5 838
27 492
34 896
33 268
28 973
1 168 176 1 178 159
127 322,8 130 920,9
40,11 Sk
34,54 Sk
1,33 €
1,15 €
51,55 Sk
44,39 Sk
169 538,8 150 108,7
108,99
111,20
9,49
9,60
154 421
122 082
0,568
0,569
17,15
17,40
1,97
1,97

748 365
44 454
94 504
995 338
30 349
7 768
25 711
22 109
926 029
101 530
38,36 Sk
1,28 €
49,29
129 293,2
109,64
10,7
83 894
0,568
17,87
1,98

Rok
Rok
2009
2010
740 851 687 260
43 925
41 261
90 256
80 849
926 198 874 712
22 537
21 026
3 990
4 043
16 494
14 113
21 956
18 359
766 961 776 426
92 366,0 93 981,3
33,44Sk 33,74Sk
1,11€
1,12 €
1,43 €
1,44 €
92 366,3 93 981,5
108,96
109,69
8,70
9,50
72 931
65 083
0,583
0,589
18,18
18,14
1,94
1,85

Rok Rok 2012
IQ
2011
580 364
601 969
37 364
38 644
72 875
17 898
816 954
208 314
17 458
4 441
3 815
852
15 718
2991
17 497
5 108
733 759 15 1 672
79 266 17 156,7
36,45 Sk 37,96 Sk
1,21 €
1,26 €
1,55 €
1,62 €
95 898,1 21 696,2
108,07
113,12
8,90
8,70
52 912
13 605
0,574
0,610
18,86
4,82
1,84
0,45

Pri porovnaní výsledkov z roka 2010 s rokom 2011 môžeme konštatovať, že
prakticky vo všetkých ukazovateľoch sme zaznamenali pokles, a to v stavoch, predaji
jatočných ošípaných, ale aj v rodení, pripustení, prírastku a ďalších parametroch.
V čom sme sa zlepšili, to bola predovšetkým cena jatočných ošípaných po kritickom
prvom štvrťroku, keď sme dosiahli v priemere 1,21 € za celý rok. Jeden z mála
ukazovateľov ktorý sme zvýšili bol odchov na prasnicu a kus. V mnohých
ukazovateľoch stále dosahujeme veľmi nízke parametre úžitkovosti. Trápi nás to už
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viac rokov a len pomaly sa to zlepšuje s porovnaním v ČR alebo iných západných
krajín. Stále platí, že chovy s vyššími stavmi prasníc dosahujú lepšie výsledky v rodení
a odchove než chovy s nižšími stavmi prasníc. Podobne je to aj v obrátkovosti,
prírastkoch, spotrebe KZ a mnohých iných ukazovateľoch, čo zhoršuje dosiahnuté
výsledky za Slovensko.
Čo sa týka podpory pre chovateľov ošípaných pri príprave materiálov pre
stretnutie s p. ministrom sme sa dopracovali k podporám v niektorých krajinách
západnej Európy, ktoré majú chovatelia danej krajiny. Sú to prezentované výsledky
z materiálov p. Ivana Oravca
Napríklad :
Dánsko:
1.

34 EUR na prasnicu zaradenú do základného stáda + 15 EUR na každú prasnicu.
Pri počte narodených prasiatok ročne 22 ks, to predstavuje príspevok na jedno
odstavča 2,22 €.

2.

Spracovatelia majú nezistenú podporu vývozu.

3.

Existuje aj podpora porážok ošípaných cca 15 €/ks, čo predstavuje pri porážkovej
hmotnosti 110 kg 0,13 €/kg ž.h. Prečo by teda nevyvážali odstavčatá a nevozili k
nám bravčové polovičky, veď okrem toho ešte aj môžu využívať podporu
svojich odbytových organizácií.
Nemecko:

1.

Príspevok na jedno pôrodné miesto 65 EUR/rok (pri počte 22 odstavčiat 2,95
€/odstavča)

2.

Príspevok na čistú prevádzku v matečníkoch a výkrmniach 1,8 €/m2/rok.

3.

Okrem toho aj v Nemecku existuje podpora odbytových organizácií výrobcov,
spracovateľov, vrátane vývozu mimo Nemecka vo výške 0,11 €/kg a príspevok
spracovateľom na dopravu 0,04 €/km.

Pri takýchto podporách ak sú pravdivé, tak nemáme šancu konkurovať a sme
odkázaní na milosť a nemilosť naším odberateľom prípadne nákupcom
a priekupníkom pri vývoze do zahraničia. Momentálne sa javí, že cena pre tento rok
bude jedná z najlepších za posledné roky, ale či to bude stačiť na dobrý ekonomicky
výsledok zatiaľ nemožno hovoriť a to z dôvodu zlých porastov obilovín v dôsledku
neprimeraného sucha a vplyvu obilia na cenu KZ.
Z informácií roľníckych novín z 30. Mája 2012 priemerne náklady na 1 kg
bravčového mäsa v starých členských štátoch EÚ predstavujú 1,40 eura. Najnižšie
náklady dosahujú Francúzi (1,35 eur/kg) nasledujú Španielsko, Belgicko, Rakúsko,
Dánsko a Holandsko. Najnižšie náklady na krmivo dosahuje Rakúsko a Švédsko ktoré
kde si sami vyrábajú kŕmne zmesí.
Náklady na zabezpečenie zdravia v:
Dánsku -...............................0,033 eur/kg ( 1,00 Sk) produkcie
Holandsko............................0,036 eur/kg ( 1,08 Sk) produkcie
Nemecko..............................0,071 eur/kg ( 2,14 Sk) produkcie
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Pracovné náklady na 1000 kg jatočného produktu:
Brazília ...............................69,40 eur
Holandsko..........................142,83 eur
Dánsku -.............................154,80 eur
Výrobné náklady na 1 kg bravčového mäsa najnižšie sú v Brazílii a Kanade,
kde sú v porovnaní s Európou nižšie zhruba o tretinu. Určite to súvisí s podmienkami,
nákladmi na KZ ( GMO produkty v KZ) , mzdové náklady a nepoznajú birokratické
nariadenia EÚ. Európa zrejme dlho nebude konkurencie schopná Americkému
kontinentu.
Kde sa nachádza Slovensko? Máme ešte veľké rezervy a to predovšetkým v :
1) V odchove, keď dosahujeme veľmi nízky – aspoň tak vykazujeme
2) V obrátkovosti, keď dosahujeme namiesto 2,2 – 2,4 len 1,85 a stačilo by
dostať sa na túto úroveň a odchov by sme zvýšili na 22 – 24 ks/ rok a prasn.
a to súvisí len a len s pracovnou a technologickou disciplínou
3) V nákladoch na zverozdravotnú situáciu, keď niektoré chovy museli až
ukončiť výrobu z dôvodu neúnosných nákladov na liečivá
4) Vo výrobných nákladoch, hlavne vysoká spotreba KZ – nešetrí sa alebo sú
nekvalitne vyrobené výrobcami a tam je veľký problém. Tí chovatelia ktorí
si sami vyrábajú kvalitné KZ majú náklady podstatne nižšie a nehovoriac
o kvalite surovín, obilia, zamorenia plesniami a iných cudzorodých látok
5) Ostatné vplyvy – nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, nízka mzda atď.

Šľachtiteľská činnosť
Podľa rozhodnutia vydaného MPRV SR hlavným poslaním a činnosťou Zväzu
chovateľov ošípaných je výkon činností v oblasti šľachtenia a plemenitby. Ostatné
činnosti sú pridružené a vykonávame ich pre chovateľov ošípaných.
Hlavné činnosti 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
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13. Ostatná a nepravidelná činnosť v súvislosti s výkonom šľachtenia
14.

a plemenitby
Publikačná činnosť
O tejto činnosti vás bude podrobne informovať p. Horváth Jozef, ktorý je
v súčasnosti vedúcim oddelenia plemennej knihy, predsedom výberovej komisie,
šľachtiteľskej rady a zároveň aj šľachtiteľom.

Činnosť predstavenstva
Od poslednej výročnej členskej schôdze predstavenstvo zasadalo štyri krát, ak
nepočítame prvé zasadnutie po výročnej členskej schôdzi a to konkrétne 18.08.2011,
13.12.2011, 28.03.2012 a 22.05.2012.
Na všetkých zasadnutiach predstavenstva sa vždy skontrolovali plnenia uznesení
a úloh z predchádzajúceho zasadnutia predstavenstva a prejednávali .sa aktuálne
záležitosti zväzu a celková situácia v chove ošípaných na Slovensku. Taktiež boli
vyhodnotené činnosti na úseku šľachtenia a plemenitby, vždy bol urobený rozbor
plnenia podnikateľského zámeru, čiže ekonomickej situácie ako aj ostatné úlohy
vyplývajúce z činnosti zväzu. Každá zápisnica mala zapisovateľa ako aj overovateľa,
ktorý ju podpísal na znak správnosti zápisu. Účasť na všetkých zasadnutiach bola
takmer 100 %. Na záver každého predstavenstva boli prijaté uznesenia ktoré sa
priebežne kontrolovali. Medzi závažnejšie rozhodnutie považujeme opravu objektov
na SVJH – Spišské Vlachy, kde objekty si vyžadujú nevyhnutné opravy.
Z ďalších aktivít zväzu - bol vydaný Spravodaj k výstave AX a Národnej výstavy
hospodárskych zvierat. Účasť na výstavách v ČR a v Maďarsku. 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 ............ EUR, čo je nie zlý výsledok, ale
zároveň treba 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 2012.
To je z mojej strany všetko, ďakujem za pozornosť a pripadne otázky
zodpovieme v diskusií.
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