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Zápisnica
zo zasadnutia Predstavenstva Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo, konaného dňa
16.12.2015 v sídle spoločnosti.
Prítomní: MVDr. Andrej Imrich, Ing. Ján Hranka, Ing. František Uhliarik, Benjamín Kurthy za KK Ing. Al
Hadi Sinjar.
Ospravedlnení: Ing. Miroslav Falát, Ing. Pavol Boleček, Ing. Miloš Supuka.
Program zasadnutia:
1.
Zahájenie
2.
Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
3.
Správa o činnosti zväzu a situácia v chove ošípaných
4.
Správa o šľachtení a plemenitbe ošípaných
5.
Správa o hospodárení zväzu za 11 mesiacov v roku 2015 s výhľadom
k 31.12.2015.
6.
Rôzne
7.
Záver.
Ad 1.
MVDr. Andrej Imrich otvoril zasadnutie predstavenstva. Všetkých privítal a informoval o návrhu
programu zasadnutia predstavenstva, ktoré bolo jednoznačne schválené. Navrhol a dal odsúhlasiť za
overovateľa zápisnice Ing. Jána Hranku a zapisovateľov Juraja Kureka a Jozefa Horvátha.
Ad 2.
Kontrolu uznesenia predniesol predseda Imrich, ktorý konštatoval, že uznesenia sa priebežne plnia.
Informoval o odkúpení pozemku v strede farmy v Bučanoch. Uznesenie o vytváraní lepších
podnikateľských podmienok pre chovateľov ošípaných informoval v ďalšom bode rokovania.
Ad 3.
MVDr. Imrich podal správu o činnosti zväzu a stave chovu ošípaných na Slovensku.
Informoval o jednaniach s ministrom a tiež s pracovníkmi ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka. Hovoril o nízkej nákupnej cene ošípaných ktorá sa pohybuje už okolo 1,- eura za kg a niečo
cez jedno euro. Stabilná komisia zástupcov sa zúčastňovala na riešení tohto problému. Znižuje sa od
1.1. 2016 DPH o 10 %, ale to nerieši problém nízkej nákupnej ceny. Podal informáciu o všetkých
podporách pre chovateľov, ktoré obdŕžali v tomto roku. Vyjadril sa, že zo strany SPPK je veľmi nízka
podpora záujmov chovateľov ošípaných. Poukázal na niektoré škandále ktoré sa na Slovensku vyskytli
ako bol africký mor ošípaných /Litva/, mäso z tejto krajiny sa objavilo na Slovensku. O tom sme
upovedomili ŠVPS, ktorá okamžite urobila opatrenia a mäso bolo stiahnuté z trhu. Ďalej informoval
o negatívnom stanovisku k hormonálnej kastrácii kancov pri riešení úlohy CVŽV. K tomuto problému
sa rozvinula široká diskusia členov so záporným postojom k hormonálnej kastrácii. Ďalej informoval
o zasadnutí výberovej komisie, riešil sa problém so zápisom mangalice do plemennej knihy
a vznikajúce problémy v chovoch mangalice. Informoval o riešení problémov platobnej neschopnosti
SVJH Spišské Vlachy. Navrhol znížiť mesačný nájom z 560 na 500 eur od 1.12. a tiež zvýšiť fakturačnú

cenu SVJH za kg o 10 centov s podmienkou splácania dlhov. Informoval o možných riešeniach testácie
ošípaných v budúcnosti. Navrhol riešiť aj na minulom zasadnutí spomínanú najnižšiu fakturačnú cenu
6 eur za hodnotenie prasničiek. Vysvetlil nákladovú situáciu napr. hodnotenie minimálneho množstva
zvierat a vysokých prevádzkových nákladov.
Ad 4.
Pán Horváth informoval členov predstavenstva o činnosti na úseku vedenia plemennej knihe
a hodnotenia zvierat. Konštatoval, že vo všetkých ukazovateľoch oproti roku 2014 príde k nárastu
produkcii kancov i prasničiek ako i v počte zapísaných ošípaných do plemennej knihy a plemenného
registra.
Ad 5.
Informáciu o hospodárení podal Ing. Kurek, ktorý informoval členov predstavenstva o hospodárení
družstva za jedenásť mesiacov roku 2015, formou dodanej tabuľky a podaného vysvetlenia.
V tabuľkách je spracovaný výhľad hospodárenia do konca roka s plusovým hospodárením aj napriek
nižším príjmom zo zúčtovania opravnej položky oproti roku 2014 o 40 tis. eur. Je to aj zníženie
celkových výnosov o túto sumu.
Ad 6.
V tomto bode prebehla diskusia k jednotlivým prejednávaným problémom. Diskutovalo sa o kritickom
stave ošípaných najmä o poklese nákupnej ceny mäsa, ktorá sa už pohybuje na najnižšej úrovni
samostatného Slovenska, čo núti chovateľov robiť razantné opatrenia v ekonomike výroby a predaja
ošípaných. Ďalej boli prediskutované problémy kastrácie ošípaných, dovozu mäsa z Litvy, plemenárska
problematika na Slovensku s mangalicou. Diskutovalo sa o možných riešeniach testácie ošípaných na
SPU resp. CVŽV. Väčšina členov podporili úpravu fakturačných cien za poskytované služby .
Ad 7.
Na záver MVDr. Imrich dal schváliť uznesenie a poďakoval prítomným za účasť.

