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 11.12.2013 v Nitre
Prítomní: MVDr. Andrej Imrich, Ing. Pavol Boleček, Ing. Ján Hranka, Ing. František Uhliarik
Ing. Miroslav Falát, Vojtech Kurthy
za KK Ing. Al Hadi Sinjar.
Ospravedlnení: Ing. Miloš Supuka,
Program zasadnutia:
1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení s 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 11 mesiacov v roku 2013.
6. Rôzne
7. Záver.
Ad 1.
Predseda zväzu MVDr. Andrej Imrich otvoril zasadnutie predstavenstva. Všetkých privítal
a informoval o programe zasadnutia predstavenstva.Za overovateľa zápisnice navrhol Ing.
Hranku, zapisovateľov Kureka a Horvátha. Program a overovateľ bol jednohlasne schválený.
Ad 2.
Kontrolu uznesenia predniesol predseda Imrich, ktorý konštatoval, že uznesenia sa
priebežne plnia .Informoval o splnení uznesenia ocenenia výstavy Agrokomplex sumou 4300
eur. Likvidácia SLOVGENE je podaná na súde, akcie Poľnobanky sa na základe zmluvy
odpredali. Uznesenie vybaviť podporu pre chovateľov ošípaných sa aj vďaka niektorým
členom predstavenstva a neustálom tlaku na ministerských pracovníkov darí. Chovatelia
dostali dotácie na kontrolu úžitkovosti ŠCH a RCH.
Ad 3.
MVDr. Imrich podal správu o stave chovu ošípaných na Slovensku.
Informoval členov o aktivitách zväzu, členov predstavenstva, ktorý sa niekoľko krát zúčastnili
na konzultáciách na ministerstve, SPPK a iných organov kde obhajovali potreby chovateľov
ošípaných. Popísal riešenie podpory v budúcich rokoch cez enviroment, životné podmienky
zvierat 150 eur na VDJ pre prasnice a 20 eur na VDJ výkrm. Je predpoklad, že tieto peniaze
by chovatelia mohli dostať v auguste. Cez životné podmienky zvierat „welfare“ je návrh pre
roky 2014 – 2020 na VDJ 150 + 20 eur /prasnice + výkrm/ a z III. Piliera je navrhnutá ďalšia
podpora pre prasnicu 100 eur a 20 eur výkrm na ŠCH a RCH.
Ďalej informoval o vysporiadavaní pozemkov v Bučanoch.

Ad 4.
O šľachtení a plemenitbe informoval členov Predstavenstva p. Horváth. Spomenul :
počty novo zapísaných prasníc a kancov v porovnaní na plán.
produkciu plemenných kancov a porovnanie rokov 2013/2012
produkciu plemenných prasničiek v porovnaní rokov 2013/2012 s výhľadom na rok
2013
Ad 5.
Informáciu o hospodárení predložil ing. Kurek, ktorý informoval členov predstavenstva
o hospodárení družstva za jedenásť mesiacov, formou dodanej tabuľky a podaného
vysvetlenia, v porovnaní na výhľad do konca roka 2013 . Koncoročné hospodárenie by malo
byť ziskové.
Ad 6.
Diskusii vystúpili:
- Al Hadi Sinjar, hovoril o novom dotačnom návrhu, ktorý zvyšuje spomínané podpory
až do roku 2020. K tomu by sa malo zabezpečiť zvyšovanie stavov ošípaných. Tie
uvádzané zvýšenia stavov a samotnej výroby bravčového mäsa sa dá zabezpečiť len
zvýšením počtu chovateľov. Je na zväze aby sme to zabezpečili.
- Boleček hovoril o niektorých momentoch záchrany chovu ošípaných na Slovensku
a podnikaní v tomto obore. Poukázal na niektoré dosahované ukazovatele výroby
v porovnaní s inými vyspelými krajinami v EU. Popísal dôvody poklesu produkcie
bravčového mäsa, presne vyčíslil stupeň zníženia produkcii inseminačných dávok
a vyzdvihol podniky ktoré ešte robia ošípané. Navrhol ukončiť zmluvu s právnou
službou.
- Hranka hovoril o dobrom hospodárení zväzu, o kvalitnej práci členov komisií pri
vyjednávaní podpory a preto navrhol aj odmenu pre členov predstavenstva.
- V diskusii ďalej hovoril Imrich o možnom výskytu moru ošípaných a pripravenosti
riešenia takejto situácie. Vystúpili ešte aj Al Hadi a Horváth s návrhom zvolania
semináru k problematike chovu ošípaných pre nových začínajúcich chovateľov ale aj
tých ktorí chcú obnoviť už skôr skončený chov ošípaných. Potrebné by bolo riešenie
podpory na ďalšie rekonštrukcie a nákup technológií.
Ad 7.
Na záver MVDr. Imrich poďakoval prítomným za účasť, dal schváliť uznesenie zo zasadnutia.
MVDr. Andrej Imrich
Predseda ZCHOS-D

V Lužiankach, dňa 11.12.2013
Zapísali: Ing. Kurek, Horváth
Overovateľ: Ing. Hranka

