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 21.8.2014 v Nitre na AX.
Prítomní: MVDr. Andrej Imrich, Ing. Pavol Boleček, Ing. Miloš Supuka, Ing. Ján Hranka, Ing.
Miroslav Falát, Vojtech Kurthy za KK Ing. Al Hadi Sinjar.
Ospravedlnení:, Ing. František Uhliarik
Program zasadnutia:
1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
3. Informácia o stave chovu, šľachtenia a plemenitby ošípaných na
Slovensku
4. Informácia o výstave Agrokomplex a NV
5. Informácia o hospodárení zväzu za 7. mesiacov v r. 2014
6. Rôzne
7. Záver
Ad 1.
MVDr. Andrej Imrich otvoril zasadnutie predstavenstva. Všetkých privítal a informoval
o programe zasadnutia predstavenstva, ktoré bolo schválené. Navrhol a dal odsúhlasiť za
overovateľa zápisnice Ing. Jána Hranku a zapisovateľa Juraja Kureka
Ad 2.
Kontrolu uznesenia predniesol predseda Imrich, ktorý konštatoval, že uznesenia sa
priebežne plnia. Jednotlivé aktivity Zväzu rozobral v ďalšom bode programu.
Ad 3.
MVDr. Imrich podal správu o stave chovu ošípaných na Slovensku. Podrobne rozobral
jednotlivé jednania na ministerstve a v zriadených komisiách k dotačnej podpore chovu
ošípaných. Informoval členov o situácii v úhrade podpôr pre jednotlivých chovateľov
a priebeh spracovávania informácií a žiadostí od chovateľov. Vyzdvihol dodržané slovo
ministra o vyplatení podpory do výstavy AX. . Informoval o vydaní SPRAVODAJA pre
chovateľov ošípaných, v ktorom sú podrobné informácie pre chovateľov ošípaných. Druhú
časť správy podal p. Horváth, ktorý informoval o stave šľachtenia a plemenitby ošípaných za
sedem mesiacov. Zhodnotil jednotlivé štatistické informácie šľachtenia a plemenitby
ošípaných.
Ad 4.
MVDr. Imrich informoval o výstave Agrokomplex a deviatej národnej výstave hospodárskych
zvierat. Podrobne rozobral výber zvierat na Ax, zhodnotil jednotlivých vystavovateľov, veľmi
pochvalne vyzdvihol celu kolekciu ošípaných na výstave. Navrhol odmeniť vystavovateľov,
podľa navrhnutého kľúča a propozícií vyhlásených súťaží, ktoré Predstavenstvo schválilo.

Informoval, že kosáková komisia pridelila zlatý kosák kolekcii Poľnohospodárskemu
družstvu Sokolce a šampióna výstavy získalo PD Devio Nové Sady.
Ad 5.
Informáciu o hospodárení predložil ing. Kurek, ktorý informoval členov predstavenstva
o hospodárení družstva za sedem mesiacov, formou dodanej tabuľky a podaného
vysvetlenia. Informoval o lepšom hospodárení ako to bolo v predchádzajúcom roku .
Ad 6.
MVDr. Imrich predložil návrh propozícií vyhlásenia súťaží na deviatej národnej výstave
hospodárskych zvierat na ocenenie jednotlivých kategórií zvierat. Jednotlivý členovia sa
vyjadrili k prejednávanej problematike. Pochválne hovorili o poskytnutej podpore, výberu
zvierat a organizácii celej NVHZ.
Ad 7.
Na záver MVDr. Imrich poďakoval prítomným za účasť, dal schváliť uznesenie a pozval
prítomných na prehliadku vystavovaných zvierat.

MVDr. Andrej Imrich
Predseda ZCHOS-D
Zapisovateľ Ing. Kurek
Overovateľ zápisnice: Ing. Ján Hranka

