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, Web: zchos.sk

Zápisnica
zo zasadnutia Predstavenstva Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo,
konaného dňa 6-7.6.2013 v Spišskej Novej Vsi.
Prítomní: MVDr. Imrich Andrej, Ing. Pavol Boleček, Vojtech Kurthy, Ing. František Uhliarik,
Ing. Miloš Supuka, Ing. Ján Hranka, Ing. Miroslav Falát
Ospravedlnení: Ing. Al Hadi Sinjar KK
Program zasadnutia:
1.
Zahájenie.
2.
Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí.
3.
Správa o činnosti zväzu a situácie v chove ošípaných.
4.
Správa o šľachtení a plemenitbe ošípaných.
5.
Správa o hospodárení zväzu za I. štvrťrok 2013.
6.
Príprava členskej schôdze.
7.
Prehliadka rekonštruovaných objektov na Stanici výkrmnosti
a jatočnej hodnoty v Spišských Vlachoch.
8. Záver.
Bod 1.
Zasadnutie predstavenstva zahájil MVDr. Imrich, ktorý privítal členov Predstavenstva
a otvoril zasadnutie. Za overovateľa zápisnice bol odsúhlasený Ing. Ján Hranka
a zapisovatelia Ing. Kurek Juraj a p. Horvát Jozef.
Bod 2.
Kontrola uznesenia bola vykonaná MVDr. Imrichom, ktorý konštatoval, že uznesenia sú
splnené resp. sa plnia nasledovne:
- Uskutočnila sa návšteva špecializovanej výstavy v Maďarsku, plánujeme návštevu
Techagro v Brne.
- Predstavenstvo bolo zvolané v Sp. Vlachoch,
kde sa urobila prehliadka
rekonštruovaných objektov stanici výkrmnosti.
- Právne služby dodávané JUDr. Gombíkom sa dohodli na pokračovaní do konca roka
2013, potom Predstavenstvo urobí rozhodnutie ako ďalej.
Bod 3.
MVDr. Imrich informoval v tomto bode členov predstavenstva o súčasnom stave v chove
ošípaných, podal aktuálne štatistické informácie. Zhodnotil dosahované výsledky v rámci
Slovenska, kde konštatoval nesprávne vykazované rozdiely v dosahovaní úžitkovosti
v jednotlivých krajov.
Predložil pripomienky k návrhu koncepcie rozvoja pôdohospodárstva na roky 2013 – 2020.
Vysvetlil jednotlivé pripomienky s návrhom riešenia podpory chovateľov ošípaných. Ďalej
informoval o jednaniach, ktoré zväz inicioval s MP SR. Konkrétne s generálnym riaditeľom p.
Vajsom, ako aj s gen. riaditeľkou Nouzovskou o situácii v značke kvality. Informoval
ústredného riaditeľa ŠVPS najmä o obchodovaní s potravinami ale aj celej zdravotnej situácii
v chove ošípaných.

Informoval členov o pripravovanej možnosti obchodovania a vývozu ošípaných do Ruska. Pri
jednaniach s Plemenárskou inšpekciou ich zástupcov informoval o nedostatkoch, v ktorých
oblastiach sa nedodržiavajú plemenárske zákony. Ďalej informoval o príprave výstavy
Agrokomplex a NVHZ o výberoch zvierat ale aj o oficiálnom programe AX a sprievodných
akciách. V piatok bude deň ošípaných a bude potrebné pripraviť pre chovateľov program
vrátane už pripravovanej súťaže varení gulášov. Zúčastnil sa zasadnutia komoditnej rady na
ktorej nás zastupovali naši členovia Ing. Lelkeš, zvolený za predsedu a Ing. AL Hadi. Hovoril
o zastúpení člena za mäsiarov p. Fabuša, ktorý dováža všetky ošípané a mäso zo
zahraničia. Poslaný bol tiež návrh do komisie pre „Životné podmienky zvierat“ na nomináciu
členov Ing. Boleček a p. Uhliarik. Informoval o návšteve na Výskumnom ústave ekonomiky
poľnohospodárstva a potravinárstva vyjadril sa k výsledkom zistených údajov, ktoré boli
veľmi skresľujúce a nedôveryhodné, z ktorých nie je možné posudzovať ekonomiku chovu
ošípaných a prijímať závery ku koncepcii rozvoja pôdohospodárstva pre roky 2014 – 2020..
Bod 4.
P. Horváth informoval členov predstavenstva o produkcii plemenných kancov a prasničiek
za 1 – 5 mesiac v roku 2013 a porovnal ukazovatele s rokom 2012. Konštatoval, že:
- produkcia prasničiek 3321 ks, nárast oproti 2012 o 283 ks
- produkcia kancov 55 ks, nárast oproti roku 2012 o 1 ks,
- počet zapísaných zvierat do plemennej knihy 989 ks, nárast oproti roku 2012 o 78 ks
Ďalej informoval prítomných o príprave Národnej výstavy Agrokomplex Nitra, informoval
o možných vystavovateľoch na tejto výstave.
Bod 5.
Informáciu o hospodárení Zväzu za 4 mesiace v roku 2013 podal ekonóm Ing. Kurek. Podal
informácie k predloženým tabuľkám, ktoré dokumentujú hospodárenie v porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi. Hospodárenie je porovnateľné s predchádzajúcim rokom, stratou
nižšou o tisíc eur.
Ďalej informoval o nutnosti výmazu spoločnosti SLOVGENE + s.r.o. z obchodného registra,
a tým aj vykonania opatrení na zmenu sídla na adresu zväzu a uzavretia zmluvy na
podnájom pre túto spoločnosť na Výskumnom ústave. Predložil dokumenty o súhlase
francúzskeho spolumajiteľa GENE+ o vykonanie týchto náležitostí.
Bod 6.
Predseda družstva MVDr. Imrich informoval členov predstavenstva o zvolaní členskej
schôdze na deň 12.6.2013 v priestoroch VUŽV v Lužiankach o 9.30 hodine s predpokladom
uskutočnenia náhradnej členskej schôdze o 10.00 hodine. Schválil sa návrh organov
členskej schôdze. Predsedajúci Ing. Boleček, predseda návrhovej komisie Ing Hranka,
overovateľ zápisnice p. Kurthy, zapisovateľov Kurek a Horváth.
Bod 7.
V rámci uskutočneného zasadnutia predstavenstva sa prítomní oboznámili s vykonanou
rekonštrukciou na Stanici výkrmnosti a jatočnej hodnoty v Spišských Vlachoch. Prítomní si
prezreli jednotlivé zrekonštruované objekty, prezreli si prenajatý bitúnok a informovali sa
o činnosti stanice. Bola vyslovená spokojnosť z vykonanou rekonštrukciou objektov.

Bod 8.
Ku každému bodu bola diskusia, kde sa členovia vyjadrovali k jednotlivým bodom programu
a ekonomike zväzu. Predseda zväzu dal hlasovaním odsúhlasiť uznesenie a na záver
poďakoval členom za aktívnu účasť na tomto zasadnutí.

V Lužiankach, dňa 7.6.2013

MVDr. Andrej Imrich
Predseda ZCHOS-D

Zapísali: Ing. Kurek, Horváth
Overovateľ: Ing. Hranka

