ZVÄZ CHOVATEĽOV OŠÍPANÝCH NA SLOVENSKU – DRUŽSTVO
Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
tel.: (037) 6546267, tel/fax: 6546231
IČO 31398669
e:mail: zchod@mail.t-com.sk
Zápisnica
z rokovania náhradnej členskej schôdze Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku družstvo, konanej dňa 12.6.2013 o 10.00 hod. v Lužiankach.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program členskej schôdze:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedajúceho a komisií členskej schôdze
3. Správa o činnosti zväzu za rok 2012
4. Správa o hospodárení, ročná účtovná závierka za rok
2012
5. Správa kontrolnej komisie
6. Plán hlavných úloh a rozpočet pre rok 2013
7. Diskusia
8. Uznesenie a záver
Bod 1.
Predseda Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo (ďalej len „zväz“)
otvoril jednanie riadnej členskej schôdze a nakoľko pri prezentácii na členskú schôdzu
zvolanú Predstavenstvom na 9.30 hod. bolo prítomných len 19 členov, čo je 9,45 %, členská
schôdza bola ukončená. Predstavenstvo podľa pozvánky o 10.00 hod. zvolalo náhradnú
členskú schôdzu. Na náhradnej členskej schôdzi podľa prezenčnej listiny sa zúčastnilo
znovu len 22 členov z celkového počtu 201 členov čo je účasť 10,1 %.
Rokovanie schôdze otvoril MVDr. Andrej Imrich s programom uvedeným na
pozvánke. Navrhol a dal odsúhlasiť, aby predsedajúcim členskej schôdze bol Ing. Pavol
Boleček, ktorý bol jednomyseľne zvolený.
Bod 2.
Predsedajúci členskej schôdze navrhol a dal schváliť orgány členskej schôdze, ktoré
boli jednomyseľne schválené v tomto zložení.
Návrhová a mandátová komisia: Ing. Hranka, Ing.Valášek, Ing. Holček
Overovatelia zápisnice:
p. Kurthy, Ing. Gulík
Zapisovatelia:
Ing. Kurek Juraj, Horváth Jozef
Bod 3.
Predseda zväzu MVDr. Andrej Imrich správu o činnosti zväzu rozdelil do troch častí,
kde v prvej časti zhodnotil celkovú situáciu a vývoj v chove ošípaných na Slovensku,
dosahované štatistické ukazovatele v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Druhú časť
správy o šľachtení a plemenitbe predniesol p. Horváth a tretiu časť týkajúcu
sa ekonomických ukazovateľov hospodárenia zväzu predniesol ekonóm zväzu.
Predseda vo svojej správe členskú základňu informoval o takmer všetkých aktivitách
zväzu, členov predstavenstva, ktorí zabezpečovali vyjednávanie s ministerstvom,
pracovníkmi Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“)
a najmä samotným ministrom, štátnym tajomníkom a generálnym riaditeľom. Predstavenstvo
zväzu a jeho členovia vyvinuli značné úsilie pri jednaniach pre zabezpečenie lepších
ekonomických podmienok v chove ošípaných. Pri porovnávaní dvoch predchádzajúcich
rokov 2011 a 2012, v poslednom hodnotenom období sa dosiahol už určitý pokrok v riešení
nepriaznivej situácie v chove ošípaných. V správe predseda zväzu uviedol okruhy otázok

prejednávaných s pracovníkmi na MPRV SR, generálnym riaditeľom ako i samotným p.
ministrom.
Okruhy otázok prejednávaných v chove ošípaných:
- Chov ošípaných zaradiť medzi citlivé komodity
- Podporiť živočíšnu výrobu ako celok, kde budú zahrnuté aj ošípané /VDJ/
- Upraviť systém poskytovania štátnej pomoci, rovnomerné poskytovanie podpory
rovnako pre všetky HZ
- Prehodnotiť doterajšie právne predpisy, ktoré upravujú štátnu pomoc
- Vytvoriť rezervu zásob obilia zo štátnych rezerv pre monogastrické zvieratá na
riešenie nepredvídaných situácií a cenových špekulácií
- Podporiť chov ošípaných na vytvorenie pracovných miest
- Podporiť skrmovanie mäsokostnej kafilerickej múčky pre skrmovanie
monogastrickým zvieratám pri dodržaní krížového skrmovania
- Podporiť ozdravné programy v chova ošípaných
- Podporiť produkciu bravčového mäsa ekologickým spôsobom na podstielke
- Podporiť produkciu plemenného materiálu ale aj rozširovanie stavov prasníc
V správe ďalej predseda informoval o ekonomickom dopade pri tlmení výroby jatočných
ošípaných na zamestnanosť, ale aj vplyv na celkovú obchodnú závislosť na dovoze
bravčového mäsa. Tlmočil požiadavku, aby pri výrobkoch so značkou kvality SK bolo
bravčové mäso použité z domácich surovín v objeme viac ako 75 %. Návrh opatrení pre
riešenie nepriaznivej situácie v chove ošípaných, ktoré vypracoval zväz pre roky 2013 2020, bol predložený na MPRV SR a SPPK.
Predseda predložil ďalšie návrhy na riešenie situácie v chove ošípaných, ktoré by malo
vytvárať lepšie chovateľské podmienky a predovšetkým vytvárať podmienky pre ekonomickú
stabilizáciu chovu ošípaných. MPRV SR a vláda SR by mala podporiť také riešenia
v koncepcii, ktorými by sa dosiahla priaznivejšia situácia vo výrobe a spotrebe potravín
vyrobených z domácich zdrojov. Ďalej v správe informoval aj o spolupráci s inštitúciami pri
riešení problémov v chove ošípaných. Vyzdvihol spoluprácu so ŠVPS SR, SPPK,
Plemenárskymi službami SR š.p. a Centrom výskumu ŽV. Hovoril o dobrej spolupráci
a výmeny informácií s družobnými chovateľskými organizáciami z ČR a Maďarska.
Záverom správy informoval členov o činnosti Predstavenstva, kontrolnej komisie.
Vyzdvihol znovu získavané informácie od AL Hadiho z COPA COGECA ako slovenského
zástupcu v tejto európskej organizácii.
Šľachtiteľská činnosť
p.Horváth predniesol správu o činnosti na úseku šľachtenia a vedenia plemennej knihy
za uplynulé obdobie od poslednej členskej schôdze. Prítomných podrobne informoval:
- O výsledkoch v počtoch obonitovaných kancov a prasníc pri bonitáciách základných stád
v ŠCH, RCH, vyhodnotil zaradenie podľa plemien a daných kategórií
- O počte ohodnotených plemenných kancov a prasničiek v roku 2012
- O počte novo zapísaných plemenných kancov a prasničiek v roku 2012
Vyhodnotil produkciu plemenných kancov a prasničiek za 1. – 5. mes. 2013, zároveň počet
novo zapísaných do plemennej knihy a konštatoval že vo všetkých ukazovateľoch bol
zaznamenaný nárast oproti roku 2012.
Bod 4.
Správu o hospodárení podal Ing. Kurek, ekonóm zväzu.
Celkové výnosy v roku 2012 boli 297.829,75 eur
Celkové náklady
270.734,53 eur
Zisk účtovný
27.095,22 eur
Daňový zisk
33.293,97 eur
Informoval o jednotlivých druhov výnosov dosiahnutých v roku 2012 a porovnal ich s rokom
2011. Zastavil sa pokles stavov ošípaných celkom na Slovensku. Výkony plemenárskych
činností, ktoré zväz zabezpečuje sú porovnateľné s rokom 2011. SVJH v Sp. Vlachoch je
prenajatá za odplatu. Testácia ošípaných sa vykonáva na stanici v Spišských Vlachoch.
Dotácie ktoré zväz obdŕžal, použil na náhradu nákladov predmetných činnosti a to na

Plemennú knihu vo výške 66.580,80 eur. Na testáciu bolo vyčerpaných 24.664,59 eur
a výstavy 13.775 eur. Ocenenie výstavy Ax a NVHZ sa riešilo vykrytím čiastky z prostriedkov
zväzu. Podal informáciu o hospodárení jednotlivých organizačných jednotiek vo zväze.
Priaznivé hospodárenie v posledných rokoch malo vplyv aj na celkové majetkové
ukazovatele. Ekonomika sa ozdravila a zväz je schopný samofinancovania len za prispenia
účelových dotácií. Boli dosiahnuté dobré ukazovatele hospodárenia, dosiahol sa priemerný
mesačný zárobok 781,40 eur/ pracovník. Účtovná uzávierka nebola overená audítorom,
nakoľko zväz nespĺňal potrebné parametre.
Navrhol členskej schôdzi v zmysle uznesenia Predstavenstva družstva ročnú účtovnú
závierku schváliť a vytvorený účtovný zisk 27.095,22 eur rozdeliť:
do nedeliteľného fondu
2.709,52 eur
do sociálneho fondu
1.800,00 eur
do fondu privatizácie
16.259,85 eur
daň zo zisku
6.325,85 eur
Bod 5.
Správu kontrolnej komisie podal predseda komisie Ing. Al Hadi, ktorý konštatoval, že
kontrolná komisia svoju činnosť zamerala na :
- preskúmanie ročnej účtovnej uzávierky a návrhu rozdelenia zisku vytvoreného v roku
2012
- kontrolu podnikateľskej činnosti a dodržiavanie právnych predpisov
- kontrolu hospodárenia družstva a jeho organizačných zložiek
Predseda komisie sa zúčastňoval na zasadnutí Predstavenstva zväzu, konaných v dňoch
16.4.2013, 13.12.2012, 23.8.2012 a 6.6.2012. Hovoril o jednaniach na MPRV SR
a zdôraznil najproblémovejšie činnosti v chove ošípaných, ktoré najviac ovplyvňovali
ekonomiku chovu ošípaných. Tlmočil nepriaznivú situáciu v chove ošípaných a potrebe riešiť
tento stav. Kontrolná komisia preskúmala ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie
zisku dosiahnutého v účtovnom období. Kontrolná komisia odporučila členskej schôdzi
účtovnú závierku schváliť.
Bod 6.
Podnikateľský návrh a rozpočet pre rok 2013 predložil Ing. Kurek, podal správu o úlohách
zväzu v roku 2013. Celá činnosť zväzu je rozdelená na zabezpečovanie plemenárskych
činností na základe poverenia MPRV SR a druhá činnosť vychádza z podstaty zväzu ako
profesnej organizácie, zastupujúcej chovateľov ošípaných na Slovensku, a to najmä pri
vyjednávaní podmienok na MPRV SR a SPPK a iných štátnych orgánov. Ďalej v podávaní
návrhov, vyjadrovanie k pripravovaných zmenách zákonov, ktoré ovplyvňujú chovateľov
ošípaných. Uviedol, že Predstavenstvo podnikateľský návrh na rok 2013 odporučilo
členskej schôdzi schváliť s podmienkou obdŕžania dotácii.
V roku 2013 plánuje dosiahnuť : výnosy celkom
265.177,14 eur
náklady celkom 262.677,14 eur
zisk
2.500 eur
Bod 7.
Diskusia
Ing. Boleček ako predsedajúci v krátkosti zhodnotil prednesené správy a vyzval členov
k diskusii. Privítal hostí z MPRV SR Ing. Rajčovú, Ing. Juhásza a riaditeľku Centra výskumu
ŽV Mgr. Peškovičovú.
Ing. Rajčová MPRV SR
Pozdravila chovateľov a uistila ich, že ako kompetentná za ošípané pozná veľmi dobre ťažkú
a zložitú situáciu v chove ošípaných.
Člen zväzu
Navrhol aby sme sa zjednotili a rozpracovali dotačnú podporu na produkciu nie na stavy
prasníc.
Člen zväzu

Dostáva pravidelne cenové návrhy na jatočné ošípané a tieto nie sú reálne. Minister
informoval na informačných dňoch o podpore na rekonštrukciu fariem, avšak vydaná výzva
hovorí, že pri tejto podpore je možné vykázať len 15 – 20 % na opravy budov, ostatné môžu
by určené na nákup strojov, sľuby sa neplnia. Každý štát si chráni svoje trhy a obmedzujú
dovoz mäsa, u nás si dováža hocikto. Vývoz do zahraničia je zaťažený množstvom
potvrdení, ktoré sa nedajú zabezpečiť a čo u nás.
MVDr. Imrich – vysvetlil informácie, ktoré vydáva, sú to informácie od chovateľov a tieto sa
uvádzajú na nasledovný týždeň tak, aby si chovatelia mohli dohodnúť objektívnejšie ceny.
Ďalej hovoril o informáciách, ktoré vydáva Výskumný ústav ekonomiky pôdohospodárstva
a tieto nezohľadňujú skutočné výrobné ceny ošípaných a v niektorých parametroch sú
neobjektívne.
Ing. Valášek – odpovedá na príspevok o podpore na produkciu, ktorá je nemožná. Je možné
podporiť ekologický chov. Niektoré obchodné reťazce ponúkajú u nás ceny nižšie ako sú
nákupné ceny napr. v Nemecku.
MVDr. Imrich - na stretnutí s generálnym riaditeľom sme riešili najmä náklady kafilérií na
likvidáciu odpadov, ktoré sú vysoké. ŽV odpady sa dnes nemôžu skrmovať HZ ako to bolo
v minulosti, vyrábajú sa z nich krmivá pre psov a mačky.
Jednania ohľadne bitúnkov, nemáme bitúnok ktorý by porážal a spracovával nad 300 ks
zvierat denne, všetko sú to malé bitúnky. Vystúpil aj na informačnom stretnutí v Nitre.
Minister presadzuje založenie odbytových združení s ktorými nemáme dobré skúsenosti
a boli cca pred desiatimi rokmi zlikvidované pre nefunkčnosť.
Ing. Valášek – máme najmenej päť bitúnkov ktoré dokážu zabiť viac ako 500 – 600 ks
denne, problém je v odbyte.
Ing. Lučanský – stále sa opakuje situácia, ani jedna vláda ktorá tu vládla po 1989
nepredložila program rozvoja ŽV. Aby každá nová vláda mala uspieť, musí prijať iné
opatrenia. Máme tu otvorený trh. Ak chceme uspieť, musíme mať podporu takú, ktorá by
zvýhodnila našich chovateľov a znevýhodňovala dovoz. Nemáme žiadne priame podpory na
podnikanie.
Al Hadi – Spomenul okrúhly stôl, ktorý usporiadalo holandské zastupiteľstvo, na ktorom boli
predstavené vzťahy medzi chovateľmi a obchodnými reťazcami, pričom zarábajú chovatelia
bez zbytočných medzistupňov. Napr. slovenský výrobok, ktorý sa bude predávať, nedá sa
bojovať s obchodnými reťazcami, dá sa len jednať. Popísal praktiky niektorých spracovateľov
pri dovoze mäsa v ČR a v Rakúsku. Reťazec Billa si nakupuje ošípané a dáva si ich porážať
a objednáva si výrobu výrobkov a predaj bez zbytočných medzistupňov.
Ing. Rajčová MPRV SR – hovorila o komoditnej rade, dali si úlohy pre členov, dôležité je
aby všetky informácie pre štatistiku boli presné.
Ing. Supuka – uviedol príklad so stolovým olejom, ktorý sa dopestováva na Slovensku
a spracovateľ ho vyrába v ČR a dováža ho pod slovenskou značkou. Tak isto je to aj
s ošípanými. Máme 40000 prasníc z toho viac ako ½ chovajú dáni, produkcia ide do bitúnkov
v Maďarsku, ak praskne mor ošípaných nevieme si predstaviť čo sa bude robiť. V Maďarsku
prijali podporu výroby domácich chovateľov ošípaných. Na záver povedal, že sa musí urobiť
opatrenie na prerozdeľovanie dotačných peňazí medzi RV a ŽV.
Ing. Valášek – dal návrh na podporu intenzifikácie výroby cez podporu na zdravotný stav.
Al Hadi – k štatistikám dal vysvetlenie, uviedol, že v Nemecku stavy klesli, ale neklesla
výroba.
MVDr. Imrich – zareagoval na diskusné príspevky a ubezpečil členov, že sa bude
problémami zaoberať. Zlú situáciu v chovoch ošípaných bude riešiť vyjednávaním na MPRV
SR.

Bod 8.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie z členskej schôdze, ktoré bolo
jednomyseľne schválené.
Predseda predstavenstva MVDr. Imrich sa poďakoval za aktívnu účasť na členskej schôdzi a
ukončil zasadnutie náhradnej členskej schôdze.
V Lužiankach, dňa 12.6.2013
Overovatelia zápisnice : p. Kurthy Vojtech
Ing. Gulík Jozef

MVDr. Andrej Imrich
predseda ZCHOS-D

