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 18.8.2016 v Nitre na výstavisku Agrokomplex.
Prítomní: MVDr. Andrej Imrich, Ing. Pavol Boleček, Ing. Ján Hranka, Ing. František Uhliarik,
Benjamín Kurthy za KK Ing. Al Hadi Sinjar.
Ospravedlnení: Ing. Miloš Supuka, Ing. Miroslav Falát
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 NVHZ
5. Informácia o hospodárení zväzu za 7. mesiacov v r. 2016
6. Rôzne
7. Záver
Ad 1.
MVDr. Andrej Imrich otvoril zasadnutie predstavenstva. Všetkých privítal a informoval
o programe zasadnutia predstavenstva, ktoré bolo schválené.
Ad 2.
Kontrolu uznesenia predniesol predseda Imrich, ktorý konštatoval, že uznesenia sa
priebežne plnia . Uznesenie z členskej schôdzi ale aj predstavenstiev o vytváraní lepších
ekonomických podmienok pre chovateľov sa rozpracovávajú a riešia sa v spolupráci
s ministerkou a pracovníkmi MP.
Ad 3.
MVDr. Imrich podal správu o stave chovu ošípaných na Slovensku. Informoval členov
o aktivitách Predstavenstva a chovateľov v najmä v oblasti podpôr pre chovateľov. Podal
informáciu 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 za sedem mesiacov. Zhodnotil produkciu plemenných
prasničiek a kančekov.
Ad 4.
MVDr. Imrich informoval o výstave Agrokomplex a jedenástej národnej výstave
hospodárskych zvierat. Podrobne rozobral výber zvierat na Ax, zhodnotil jednotlivých
vystavovateľov, veľmi pochvalne vyzdvihol celu kolekciu ošípaných na výstave, ktorá patrí
jednou z najlepších kolekcií vystavovaných zvierat v histórii organizovania NVHZ.

Ad 5.
Informáciu o hospodárení predložil ing. Kurek, ktorý informoval členov predstavenstva
o hospodárení družstva za sedem mesiacov, formou dodanej tabuľky a podaného
vysvetlenia.
Ad 6.
Predseda Imrich informoval členov Predstavenstva o situácii s predajom strediska Bučany
a návrhu riešenia predaja v Spišských Vlachoch. Je predpoklad, že predaj strediska Bučany,
časť sa odpredá ešte v tomto roku. Predniesol tiež rozvrh predaja farmy na štyri roky. Za
získané financie by sa dokúpila aj pôda v Spišských Vlachoch, ktorá patrí fyzickým osobám.
Prednesené bolo oznámenie firmy DONA s.r.o. Veľké Revište o ukončení činnosti chovu
ošípaných a tým aj členstva vo Zväze.
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

Zasadnutie Predstavenstva riadne zvolané na deň 18.8.2016 na svojom riadnom zasadnutí
schválilo nasledovné uznesenie:
Predstavenstvo Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo:
I. Berie na vedomie:
- Správu o činnosti zväzu za sedem mesiacov predložené MVDr. Imrichom
- Správu o stave šľachtenia a plemenitbe prednesenú p. Horvátom
- Správu o hospodárení Zväzu za sedem mesiacov prednesenú Ing. Kurekom
- Informáciu o NVHZ 2016.
- Informáciu o stave predaja stredísk v Bučanoch a v Spišských Vlachoch
II. Schvaľuje:
- Program rokovania
- Overovateľa zápisnice Benjamína Kurthyho
- Zapisovateľov Ing Kureka a p.Horvátha
- Vystúpenie z členstva Zväzu firma DONA s.r.o. Veľké Revište.
III. Ukladá:
- Vytvárať optimálne podmienky pre chovateľov ošípaných.
- Realizovať odpredaj fariem Bučany a Sp. Vlachy podľa navrhnutého scenára.
Zodpovedný predseda Imrich.
Agrokomplex, dňa 18.8.2016.
MVDr. Andrej Imrich predseda Zväzu
Overovateľ: Benjamín Kurthy
Zapisovatelia: Kurek, Horváth

