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 10.6.2014 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 2013
4. Správa o hospodárení, ročná účtovná závierka za rok
2013
5. Správa kontrolnej komisie
6. Plán hlavných úloh a rozpočet pre rok 2014
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 11 členov, čo je 5,5 %, 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 23 členov z celkového počtu 201 členov čo je účasť 11,4 %.
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 Ing. Boleček navrhol a dal schváliť orgány členskej
schôdze, ktoré boli jednomyseľne schválené v tomto zložení:
Návrhová a mandátová komisia: Ing. Falát, Ing. Uhliarik
Overovatelia zápisnice:
Ing. Hranka, Ing. Smutný
Zapisovatelia:
Ing. Kurek , Horváth
Bod 3.
Predseda zväzu MVDr. Andrej Imrich v správe o činnosti zväzu zhodnotil celkovú
situáciu a vývoj v chove ošípaných na Slovensku, dosahované štatistické ukazovatele
v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Prechádzame zložitým obdobím, keď mnoho
chovateľských subjektov zápasí z dosiahnutím zisku v chove ošípaných. Realizačná cena
v porovnaní aj s rokom 2012 sa dosiahla na rovnakú úroveň 1,35 eur/kg.
Predseda vo svojej správe informoval členskú základňu o takmer všetkých aktivitách
zväzu, členov predstavenstva, ktorí zabezpečovali vyjednávanie s pracovníkmi Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 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.
Podarilo sa presvedčiť o podpore ministerských pracovníkov a už v tomto roku by podpora
pre ošípané mala byť vyplatená. Informoval o dobrých vzťahoch s ministrom a ocenil jeho
snahu pomôcť chovateľom ošípaných zlepšiť predovšetkým ekonomické podmienky.
V ďalšej časti správy sa zameral na bilanciu jatočného bravčového mäsa z hľadiska výroby,
vývozu a dovozu. Zväzom bola nanesená požiadavka na možnosť používania mäso kostnej
múčky v krmivách, čomu nebolo vyhovené. Informoval o požiadavke ministerstva

pôdohospodárstva, aby Zväz chovateľov ošípaných sa pokúsil vytvoriť odbytové združenie.
Podľa našej legislatívy neprichádza vytvorenie do úvahy z dôvodu prijatých nových
podmienok, keď sa požaduje minimálny počet v množstve 20 subjektov. A to v tejto chvíli nie
je reálne.
Informoval o riešení návrhu ministerstva, aby zväz hľadal podnikateľský subjekt na
odkúpenie veľkokapacitného bitúnku s využitím zásobovania veľkoobchodných systémov
a tým zníženia závislosti na dovoze mäsa zo zahraničia. MPRV SR vie podporiť
rekonštrukciu a inováciu, ale štát nemôže vlastniť bitúnok. Zväz požiadal ŠVPS
o zabezpečení kontrol dovezeného mäsa so zahraničia, to sa momentálne v plnej miere aj
realizuje.
V stavoch ošípaných sa veľké zmeny oproti roku 2012 nezaznamenali, sú na rovnakej
úrovni resp. zaznamenali sme mierne zvýšenie. V správe hovoril aj o organizovaní
chovateľských dní. Poďakoval sa všetkým spoluorganizátorom, chovateľom a organizačným
pracovníkom za prospešnú akciu. Spomenul a dal výklad k problematike o podávaných
informácií a o vývoji odbytových cien jatočných ošípaných .
Druhú časť správy o šľachtení a plemenitbe predniesol p. Horváth. V správe hodnotil
dosiahnuté výsledky v šľachtení a plemenitbe, zastúpenie jednotlivých plemien a kombinácií
ako aj dosahované parametre. Zhodnotil bonitácie základných stád a vedenie plemennej
knihy. Informoval o výsledkoch v počtoch obonitovaných kancov a prasníc pri bonitáciách
základných stád v ŠCH, RCH, vyhodnotil zaradenie podľa plemien a daných kategórií.
Informoval o počte ohodnotených plemenných kancov a prasničiek a o počte novo
zapísaných plemenných kancov a prasničiek v roku 2013.
Bod 4.
Správu o hospodárení podal Ing. Kurek, ekonóm zväzu.
Celkové výnosy v roku 2013 boli 283.664,93 eur
Celkové náklady
273.815,15 eur
Zisk účtovný
9.849,78 eur
Daňový zisk
16.795,87 eur
Informoval o jednotlivých druhov výnosov dosiahnutých v roku 2013 a porovnal ich s rokom
2012. Zastavil sa pokles stavov ošípaných celkom na Slovensku. Výkony plemenárskych
činností, ktoré zväz zabezpečuje sú porovnateľné s rokom 2012. 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 54.067,52 eur. Na testáciu bolo vyčerpaných 25.123,89 eur
a výstavy 10.623 eur. Podal informáciu o hospodárení jednotlivých organizačných jednotiek
vo zväze. Priaznivé hospodárenie v posledných rokoch malo vplyv aj na celkové majetkové
ukazovatele. Boli dosiahnuté dobré ukazovatele hospodárenia, dosiahol sa priemerný
mesačný zárobok 889,23 eur/pracovník. Účtovná uzávierka nebola overená audítorom,
nakoľko zväz nespĺňal potrebné parametre.
Navrhol členskej schôdzi v zmysle uznesenia Predstavenstva družstva ročnú účtovnú
závierku za rok 2013 schváliť a vytvorený účtovný zisk 9.849,78 eur rozdeliť:
do nedeliteľného fondu
985,00 eur
do sociálneho fondu
1.800,00 eur
do fondu privatizácie
3.201,73 eur
daň zo zisku
3.863,05 eur
Bod 5.
Správu kontrolnej komisie podal predseda komisie Ing. Al Hadi, ktorý vo svojej správe
hodnotil dosiahnuté výsledky, konštatoval, že kontrolná komisia svoju činnosť zamerala na
preskúmanie ročnej účtovnej uzávierky a návrhu rozdelenia zisku vytvoreného v roku 2013,
kontrolu podnikateľskej činnosti a kontrolu hospodárenia družstva a jeho organizačných
zložiek.
Predseda komisie sa zúčastňoval na zasadnutí Predstavenstva zväzu, konaných
v dňoch 2.4.2014, 11.12.2013, 22.8.2013 a 12.6.2013. Hovoril o jednaniach na MPRV SR
a zdôraznil najproblémovejšie činnosti v chove ošípaných, ktoré najviac ovplyvňovali
ekonomiku chovu ošípaných. 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 2014 predložil Ing. Kurek, podal správu o úlohách
zväzu v roku 2014. 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. Ďalej v podávaní
návrhov, vyjadrovanie k pripravovaným zmenám zákonov, ktoré ovplyvňujú chovateľov
ošípaných. Uviedol, že Predstavenstvo podnikateľský návrh na rok 2014 odporučilo
členskej schôdzi schváliť s podmienkou obdŕžania dotácii.
V roku 2014 plánuje dosiahnuť : výnosy celkom
258.717,90 eur
náklady celkom 257.542,34 eur
zisk
1.175,56 eur
Bod 7.
Diskusia
Ing. Boleček ako predsedajúci v krátkosti zhodnotil prednesené správy a vyzval členov
k diskusii.
Ing. Al Hadi Sinjar
Vystúpil k navrhovaným nových podmienok pre dotácie cez životné podmienky. Celý nový
návrh nie je dotácia, pretože peniaze pôjdu na chovateľské podmienky a to je úhrada
nákladov za zníženie zaťaženia zvierat na plochu, čo bude vytvárať stratu.
Ing. Slocik
Vystúpil k uprednostňovaní domáceho šľachtenia, mám zahraničný šľachtiteľský program
a musím platiť za plemenárske činnosti aj na Slovensku.
Horváth Jozef
Reagoval na vystúpenie Ing. Slocika, s informáciou, že každé plemenné zviera podľa
zákonov EÚ, musí byť zapísané v PK, resp. PR v danej krajine.
MVDr. Imrich
Odpovedal na príspevok Ing. Slocika. Podporil vystúpenie Horvátha a zdôraznil, že Zväz od
roku 2007 nezvyšoval ceny plemenárskych služieb. Maďari tiež ponúkli že budú u nás
predávať genetiku.
Ing. Al Hadi Sinjar
Vystúpil z otázkou kedy bude možné počítať s výplatou prisľúbenej podpory na životné
podmienky.
Ing. Boleček
Realita v chove ošípaných na Slovensku je taká, že vstupom do EÚ v roku 2003 nastal
úpadok v chove ošípaných. Spomenul zlú privatizáciu, keď prvovýroba nemohla privatizovať
spracovateľské podniky, ktorým odpredávajú vyrobenú surovinu. Je to presný opak toho ako
je to vo vyspelých krajinách s rozvinutým poľnohospodársko-potravinárským komplexom.
Tam každý chovateľ je akcionár bitúnkov, výrobní kŕmnych zmesí a spolurozhoduje o cenách
a odborných záležitostiach chovu ošípaných.
Ing. Supuka
Vyjadril sa k spomínanej podpore pre ošípané. Pripomenul, že ak sa nepodporí domáce
šľachtenie /mäsové plemená/ nemôže ďalej pokračovať v chove. Prijatý systém šľachtenia
dobre funguje SRN, Francúzsku, Rakúsku aj ČR ale u nás na tento malý trh to neplatí.
Vysvetlil problémy v šľachtení a predaja potomstva v jeho chove a žiadal o pomoc aj pre
ostatných chovateľov na Slovensku v tejto dôležitej oblasti.
MVDr. Imrich – zareagoval na diskusné príspevky a ubezpečil členov, že sa bude
problémami zaoberať. Informoval členov, že pri poslednom stretnutí s ministrom bol
dohodnutý termín vyplatenia podpory a bude to do výstavy Agrokomplex. Intenzívne sa
pracuje na pripravovaných zmluvách a podrobných podmienkach podpory cestou Centra
poľnohospodárskeho výskumu v Lužiankach. Ďalej hovoril o problémoch chovateľov
ošípaných. Dáni na Slovensku, to je ohromná odbornosť, vybavenosť najmodernejšou
technológiou, vynikajúce výsledky a to je ten ekonomický predstih. Informoval aj

o organizovaní Chovateľských dní ošípaných. Poďakoval všetkým ktorí prispeli k úspešnému
priebehu.
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.
Uznesenia z náhradnej členskej schôdze ZCHOS-D zo dňa 10.6.2014
Členská schôdza bola zvolaná na základe rozhodnutia Predstavenstva, právoplatnými
pozvánkami. Vzhľadom k tomu, že o 9.30 hod členská schôdza nebola uznášania schopná,
pre neprítomnosť nadpolovičnej väčšiny,
bola zvolaná náhradná členská schôdza
s rovnakým programom rokovania o 10.00 hod., tak ako to bolo uverejnené v pozvánke.
Na riadnej členskej schôdzi bolo od prezentovaných 11 členov, čo je len 5,5 %
z celkového počtu členov 201. Na náhradnej členskej schôdzi bolo od prezentovaných 23
členov, t.j. účasť 11,4 %.
Náhradná členská schôdza na svojom zasadnutí prijala nasledovné uznesenia:
Členská schôdza:
I. Berie na vedomie
a) správu o činnosti ZCHOS - D za rok 2013 prednesenú MVDr. Imrichom
b) správu o šľachtení a plemenitbe prednesenú p. Horváthom
c) správu o hospodárení zväzu za rok 2013 prednesenú Ing. Kurekom
II. Schvaľuje
a) predsedajúceho Ing. Bolečka,
overovateľov Ing. Hranku, Ing. Smutného,
zapisovateľov Ing. Kureka a p. Horvátha
návrhovú komisiu v zložení Ing. Falát, Ing. Uhliarik
b) správu kontrolnej komisie prednesenú AL Hadim
c) účtovnú závierku za rok 2013
d) rozdelenie zisku za rok 2013 nasledovne:
- daň zo zisku
3.863,05 eur
- prídel do nedeliteľného fondu
985,00 eur
- prídel do sociálneho fondu
1.800,00 eur
- prídel do fondu privatizácie
3.201,73 eur
e) predložený podnikateľský zámer pre rok 2014
III. Ukladá
a, predstavenstvu ZCHOS-D
- realizovať podnikateľský zámer na rok 2014
- prejednať na MPRV-SR možnosť podpory pre zachovanie genofondu vysokej
genetickej hodnoty ošípaných otcovských plemien
- rozpracovať diskusné príspevky do úloh predstavenstva
V Lužiankach, dňa 10.6.2014
Overovatelia zápisnice : Ing. Hranka
Ing. Smutný
MVDr. Andrej Imrich
predseda ZCHOS-D

