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 7.12.2016 v sídle spoločnosti.
Prítomní: MVDr. Andrej Imrich, Ing. Pavol Boleček, Ing. Miloš Supuka ,Ing. Ján Hranka, Ing.
František Uhliarik, Benjamín Kurthy za KK Ing. Al Hadi Sinjar.
Ospravedlnení: Ing. Miroslav Falát.
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 2016
s výhľadom k 31.12.2016.
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 overovateľov zápisnice Ing. Jána Hranka a Ing.
František Uhliarik, zapisovateľov Ing. Juraj Kurek a Jozef Horváth.
Ad 2.
Kontrolu uznesenia predniesol
predseda Imrich, ktorý konštatoval, že
uznesenia sa priebežne plnia. Informoval o možnosti predaja majetku v Bučanoch.
Uznesenie o vytváraní lepších podnikateľských podmienok pre chovateľov ošípaných
informoval v ďalšom bode.
Ad 3.
MVDr. Imrich podal správu o činnosti zväzu a riešeniach podporujúcich chov
ošípaných na Slovensku. Informoval o všetkých jednaniach na ministerstve
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Podal informáciu o všetkých podporách pre chovateľov,
ktoré chovatelia obdŕžali v tomto roku. Ďalej informoval o programe zasadnutia výberovej
komisie, kde by sa riešil problém so zápisom mangalice do plemennej knihy a schvaľovanie
štatútov chovov ošípaných. Ďalej informoval členov predstavenstva o celkovom vývoji
ukazovateľov na Slovensku v porovnaní podľa jednotlivých rokov. V hlavných množstevných
ukazovateľoch je predpoklad ku koncu roka dosiahnuť nižšie stavy celkom ošípaných,
prasníc aj narodených ošípaných. Predpokladá sa dosiahnutie zvýšenia parametrov
úžitkovosti oproti minulým rokom.
Ad 4.
Pán Horváth informoval členov predstavenstva o činnosti na úseku vedenia
plemennej knihe a hodnotenia zvierat. Konštatoval, že vo všetkých ukazovateľoch oproti roku
2015 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 2016, formou dodanej
tabuľky a podaného vysvetlenia. V tabuľkách je spracovaný výhľad hospodárenia do konca
roka s mínusovým hospodárením vo výške – 17,3 tis eur. Tento výsledok je, bez do roku

2015 vykazovanej opravnej položky do výnosov za posledných 15 rokov / ročne 89 tis. eur/
od privatizácii prevzatého majetku. Je to zníženie celkových výnosov o túto sumu.
Vo výhľade sa počíta zo znížením celkových nákladov cca 30 tisíc eur oproti roku 2015
a zvýšením tržieb o 20 tis. eur okrem opravnej položky oproti roku 2015. Podmienkou
dosiahnutia tohto výsledku je udržať plánované výnosy, ukončiť testáciu 237 ks ošípaných
a neprekročiť ostatné nákladové položky. V správe informoval členov o ukončení
pripravovaného predaja strediska v Bučanoch jednou zo skupín záujemcov. Podľa
najnovších informácií prihlásil sa nový záujemca o kúpu časti tohto strediska vo výhodnej
cene zatiaľ nepotvrdil kúpu ešte v tomto roku.
Ad 6.
V tomto bode prebehla diskusia k jednotlivým prejednávaným problémom.
Diskutovalo sa stave ošípaných na Slovensku, najmä o ekonomike výroby bravčového mäsa
v spojitosti finančnou podporov výroby, keď nákupná cena nepokrýva celkové náklady.
Dotačné podpory aspoň dočasne riešia, vyrovnávajú stratovosť výroby bravčového mäsa.
Boli podané informácie ako to je s ošípanými v susedných krajinách najmä v ČR, Maďarsku
a v Poľsku. Vyzdvihnuté boli podmienky v Poľsku kde výrobcovia neplatia kafilerské poplatky,
majú zvýhodnené daňové povinnosti, štát platí odvody do poisťovní za niektorých chovateľov
ale chovatelia nad 350 ks nedostávajú dotačné podpory. V ČR sa riešili podpory za naftu atď.
Ďalej boli prediskutované problémy plemenárskej problematiky na Slovensku, informovaní
boli o spracovaných štatútoch chovov jednotlivých plemien. Na záver boli prerokované ročné
odmeny členov predstavenstva a pracovníkov zväzu.
Ad 7.

Na záver MVDr. Imrich dal schváliť uznesenie a poďakoval prítomným za účasť.
MVDr. Andrej Imrich
Predseda ZCHOS-D

Zapisovatelia Ing. Kurek, p. Horváth
Overovateľ zápisnice:

Ing. Ján Hranka

František Uhliarik

