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 15.6.2016 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 2015
4. Správa o hospodárení, ročná účtovná uzávierka za rok 2015
5. Správa kontrolnej komisie
6. Plán hlavných úloh a rozpočet pre rok 2016
7. Diskusia
8. Uznesenie a záver

Bod 1.
Nakoľko na členskú schôdzu, riadne zvolanú Predstavenstvom na 9.30 hod. bolo
prítomných len 11 členov z 205 členov, čo je 5,3 %, členská schôdza bola ukončená
a o 10.00 hod, dňa 15.6.2016 podľa pozvánky, predstavenstvo zvolalo náhradnú členskú
schôdzu s nezmeneným programom uvedeným na pozvánke. Na náhradnej členskej
schôdzi podľa prezenčnej listiny sa zúčastnilo 17 členov z celkového počtu 205 členov čo
je účasť 8,3 %. Rokovanie schôdze otvoril MVDr. Andrej Imrich s programom uvedeným
na pozvánke. Navrhol a dal odsúhlasiť aby predsedajúci členskej schôdze bol Ing. Pavol
Boleček, ktorý bol jednomyseľne zvolený.
Bod 2.
Ďalej boli jednomyseľne schválené orgány členskej schôdze nasledovne:
Zapisovatelia:
Ing. Kurek Juraj, Horváth Jozef,
Mandátová a návrhová komisia: Ing. Hranka Ján, Ing. Uhliarik František a Kurthy
Benjamín,
Overovatelia zápisnice: Gulán Peter, Ing. Petheö Attila.
Bod 3.
Správu o činnosti zväzu od poslednej členskej schôdze predniesol MVDr. Imrich.
Podrobne opísal problémy chovateľov ošípaných na Slovensku. V správe spomenul
takmer všetky stretnutia členov predstavenstva a komisií ktoré vyjednávali podmienky pre
chovateľov v oblastiach dotačnej podpory, chovateľských a veterinárnych podmienok.
Hovoril o veľkom úpadku chovu ošípaných, poklesu počtu chovateľov a z toho
vyplývajúce
zle
hospodárske
výsledky
dosahované
v chove
ošípaných.
Poľnohospodárstvo sa stalo v priebehu posledných rokov odvetvím nepotrebným pre
tento štát. Vstupom do európskeho spoločenstva a príchodom celosvetovej krízy a krízy
na Ukrajine sa zmenilo poľnohospodárstvo a chov ošípaných na Slovensku. V správe

spomenul o stretnutiach na ministerstve a zachraňovaní chovu ošípaných cez rôzne, pre
chovateľov prístupné podpory. Poskytnutie týchto podpôr aspoň čiastočne kompenzovali
straty z výroby. Postupne z exportnej krajiny sa stalo Slovensko najväčším importérom
ošípaných a bravčového mäsa z krajín EU. Dnes na Slovensku pokrývame domácu
spotrebu bravčového mäsa len 38 % výroby Slovenska.
V správe informoval členskú základňu o množstve jednaní s pracovníkmi ministerstva
a SPPK o vyjednávaní lepších ekonomických podmienok pre chovateľov ošípaných.
Zhodnotil veľmi nepriaznivú situáciu v predaji a odbyte bravčového mäsa dokumentovanú
nízkymi cenami. Túto situáciu spôsobila predovšetkým situácia na Ukrajine a ruské
embargo na dovoz potravín ako aj súčasná dobiehajúca svetová kríza.
Ďalej informoval o poskytnutých podporách v súvislosti embarga na dovoz potravín do
Ruska. Táto podpora bola v roku 2015 celkom 1,5 mil. eur čo chovatelia dostávali cez
prasnice cca 60 eur na prasnicu. Ďalej boli vyplatené 1,5 mil. eur z III. piliera. Tretia
podpora vo výšku 600 tisíc eur bola vyplatená z prostriedkov EÚ na odškodnenie
chovateľov ošípaných. Uvedené prostriedky boli použité predovšetkým pre chovateľov
v ŠCH a RCH.
Ďalej sa v správe zameral na cenové informácie, ktoré sa pohybujú už aj na úrovni 0,90
eur/kg nákupnej ceny čo spôsobuje chovateľom vysoké straty. Podrobne informoval
o štatistických údajoch týkajúcich sa chovu ošípaných a predaja bravčového mäsa a ich
výrobkov. Riešili sa praktiky obchodných reťazcov, organizoval sa okrúhli stôl za účasti
obchodných spoločností, spracovateľov a chovateľov. Viac krát sa stretli významní
chovatelia a navrhovali sa riešenia aj za prítomnosti samotného ministra a jeho
pracovníkov. Po nástupe novej ministerky p. Matečnej sa uskutočnilo stretnutie
chovateľov s ministerkou a jej pracovníkmi. Chovatelia a ich zástupcovia predniesli
požiadavky na riešenie tejto krízy v roku 2016 a to 150 eur na prasnicu, 20 eur na 1 VDJ
na výkrm a zachovanie III. piliera v sume 100 eur na VDJ pre prasnice. Ďalej informoval aj
o ďalších požiadavkách ako sú úhrady na krytie uhynutých zvierat v prípade nákaz,
žiadame podporu ozdravovacieho programu, zriadenie rizikového fondu, sprísniť
podmienky dovozu bravčového mäsa a výrobkov, kontrolovať dovoz nekvalitného mäsa
a výrobkov, dovoz dumpingového mäsa, riešiť DPH a úľavy na odvodových povinnostiach
zamestnávateľov pre pracovníkov živočíšnej výroby. Navrhnuté boli ďalšie možné
spôsoby riešenia krízy ako sú výrobné a obchodné problémy pri predaji dovozového
mäsa a výrobkov.
Podal informáciu aj o dobrej spolupráci v riešení problémov so SPPK, ŠVPS SR, NCPP
VUŽV, Poľnohospodárskou univerzitou, spomenul dobrú spoluprácu PS SR
a predovšetkým s ministerstvom PRV. Informoval o organizovaní propagačných aktivít
ako boli výstava Agrokomplex, Chovateľské dni ošípaných a iné podujatia.
V ďalšej časti správy informoval o dosiahnutých štatistických ukazovateľoch v chove
ošípaných na Slovensku ako sú dosiahnuté výsledky, stavy ošípaných podľa jednotlivých
kategórií a parametre úžitkovosti.
Informoval o činnosti predstavenstva, o jednotlivých zasadnutiach tohto orgánu a riešení
spomínaných problémov už uvedených v správe.
Na záver poďakoval všetkým členom predstavenstva za vykonanú prácu v riadení zväzu
a osobných prístupov na riešenie situácie v chove ošípaných na Slovensku. Poďakoval sa
aj členom za prístup k riešeniu problémov.
P. Horváth podal správu o činnosti na úseku šľachtenia a plemenitby za rok 2015 a prvý
polrok 2016. Vyzdvihol určitú stabilizáciu v produkcii plemenných kancov a prasničiek za
uplynulé obdobie, ktorá znamená základ pre ďalší rozvoj ošípaných na Slovensku.

V roku 2016 v prvých piatich mesiacov bol zaznamenaný nárast produkcie prasničiek
a kancov.
Bod 4.
Správu o hospodárení podal Ing. Kurek ekonóm zväzu.
Celkové výnosy v roku 2015 boli 235.644,42 eur
Celkové náklady
235.279,18 eur
Zisk účtovný pred zdanením
365,24 eur
Daňový zisk
2.289,35 eur
Informoval o jednotlivých druhoch výnosov dosiahnutých v roku 2015, ktoré boli nižšie ako
v roku 2014 o 37,3 tisíc eur. Náklady za rok 2015 boli dosiahnuté nižšie o 16 tisíc eur, čím
sa podarilo vytvoriť účtovný zisk. Dotácie v roku 2015 sme dostali 86.753,86 eur čo je
menej oproti roku 2014 o 3.601 eur. Hospodársky výsledok urobila zúčtovaná opravná
položka do výnosov vo výške 51.765,43 eur, účtovaná za získaný majetok z privatizácie,
ktorá sa každoročne účtuje počas pätnástich rokoch od podpísania privatizačnej zmluvy.
V správe ďalej uviedol niektoré ďalšie nákladové a výnosové položky, ktoré najviac
ovplyvnili hospodárenie družstva. Predniesol návrh predstavenstva družstva na rozdelenie
hospodárskeho výsledku. Realizovali sa návrhy inventarizačných komisií. Podal
informáciu o hospodárení jednotlivých organizačných jednotiek vo zväze. Navrhol členskej
schôdzi v zmysle uznesenia Predstavenstva družstva, ročnú účtovnú závierku schváliť
a vytvorený účtovný zisk použiť na zaplatenie dane zo zisku a daňovej licencie vo výške
- 594,76 eur.
Ďalej podľa návrhu predstavenstva predniesol návrh na rozdelenie nerozdeleného zisku
z rokov
1997
vo výške 2.781,63 eura
1998
vo výške 2.218,37 eura t.j. spolu 5.000 eur prideliť do sociálneho fondu.
Bod 5.
Správu kontrolnej komisie podal predseda komisie Ing. Al Hadi, ktorý konštatoval, že
kontrolná komisia svoju činnosť zamerala na :
kontrolu podnikateľskej činnosti
kontrolu hospodárenia družstva a jeho organizačných zložiek
preskúmanie ročnej účtovnej uzávierky a návrhu rozdelenia zisku vytvoreného
v roku 2015.
Predseda kontrolnej komisie sa zúčastňoval na zasadnutí Predstavenstva družstva.
Hovoril o nepriaznivej situácii v chove ošípaných a potrebe riešiť tento stav. V správe
spomenul dosiahnuté výsledky a opatrenia, ktoré zväz urobil v činnosti družstva a ich
vplyv na ekonomiku.
Kontrolná komisia preskúmala ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku
dosiahnutého v účtovnom období. Účtovná závierka dáva verný a pravdivý obraz
o finančnej a majetkovej situácii družstva ako aj výsledku hospodárenia za účtovné
obdobie roku 2015. Kontrolná komisia odporúča členskej schôdzi účtovnú závierku
schváliť.
Bod 6.
Podnikateľský návrh a rozpočet pre rok 2016 predložil Ing. Kurek, podal správu o úlohách
zväzu v roku 2016. Celá činnosť družstva je rozdelená na zabezpečovanie
plemenárskych činností poverených MP SR a druhá činnosť vychádza z podstaty zväzu
ako profesnej organizácie zastupujúcej chovateľov ošípaných na Slovensku, ktorá
pozostáva najmä pri vyjednávaní podmienok na MP a SPPK a iných štátnych orgánov.

Ďalej v podávaní návrhov, vyjadrovanie sa k pripravovaným zmenám zákonov, ktoré
ovplyvňujú chovateľov ošípaných. Uviedol, že predstavenstvo podnikateľský návrh na rok
2016 odporučilo členskej schôdzi schváliť.
V roku 2016 plánuje dosiahnuť : výnosy celkom
189.520,- eur
náklady celkom 232.443,- eur
strata
- 42.923,- eur
Uvedenú stratu chce Predstavenstvo riešiť predajom nepotrebného majetku na staniciach
v Bučanoch a Spišských Vlachoch, už schváleným predchádzajúcou členskou schôdzou.
Bod 7. Diskusia
Ing. Uhliarik navrhol aby Zväz na výstave Agrokomplex nevystavoval zvieratá a namiesto
zvierat žiada zavesiť čierne tabule, čím by sme dokumentovali našu nespokojnosť so
súčasným stavom v chove ošípaných.
p. Horváth upozornil členov, že pre ministerstvo nie je problém cez svoje organizácie
zabezpečiť výstavu Ax, expozíciu ošípaných.
p.Gulán navrhol aby na výstave AX boli inštalované tabule s poukázaním na krízovú
situáciu v chove ošípaných.
Ing. Slocík navrhol aby sa katastrofálna situácia v chove ošípaných riešila i cez média
a bol na to stanovený pracovník, ktorý by sa danou problematikou zaoberal.
MVDr. Imrich skonštatoval, že dané pripomienky podporuje ale nemôže ich financovať
zväz, ktorý sa tiež trápi s finančnou situáciou a nemá žiadne zdroje na financovanie
daných aktivít.
Ing. Slocík - bolo by potrebné aby sa chovatelia spojili a prispeli určitou čiastkou do tohto
fondu, on sa hlási ako prvý.
Ing. Valášek - výstava je len určitý druh propagandy a treba sa na nej prezentovať
protestnými tabuľami.
Ing. Al Hadi informoval o účasti na rokovaniach v Copa Cogeke v Bruseli a konkrétnych
návrhov ktoré sa budú riešiť cez EK.
Ing. Valášek navrhol aby sa členská základňa zúžila len na aktívnych členov t.j. len
chovateľov a aby z nej boli vylúčení členovia ktorí nechovajú ošípané.
Ing. Kurek - všetci členovia majú zaplatený členský vklad, je to družstvo a každý člen ma
v družstve majetkový podiel. Môžeme postupovať len podľa platných stanov a zákonov
platných v SR.
Bod 8.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie z členskej schôdze, ktoré
bolo schválené hlasovaním 16 za, proti nikto, zdržal sa hlasovania jeden.
Predseda predstavenstva MVDr. Imrich sa poďakoval za aktívnu účasť na členskej
schôdzi a ukončil zasadnutie náhradnej členskej schôdze.
Zapísali: Ing. Juraj Kurek
Horváth Jozef
Overovatelia zápisnice : Ing. Petheö Attila
Peter Gulan
Predsedajúci: Ing. Boleček Pavol
MVDr. Imrich Andrej
predseda ZCHOS-D

