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 18.8.2017 v Nitre na výstavisku Agrokomplex.
Prítomní: MVDr. Andrej Imrich, Ing. Pavol Boleček, Ing. Ján Hranka, Ing. František Uhliarik,
Benjamín Kűrthy, Ing. Supuka Miloš, Ing. Falát Miroslav, za KK Ing. Sinjar Alhadi.
MPRV SR – štátny tajomník MVDr. Gabriel Csicsai
Program zasadnutia:
1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
3. Informácia o výstave Agrokomplex a NV - prehliadka
4. Informácia o situácii v chove ošípaných na Slovensku
5. Plnenie úloh na úseku šľachtenia a plemenitby
6. Informácia o hospodárení zväzu za 6. mesiacov v r. 2017
7. Rôzne a záver
Ad 1.
MVDr. Andrej Imrich otvoril zasadnutie predstavenstva. Všetkých privítal a informoval
o programe zasadnutia predstavenstva, ktoré bolo schválené. Za overovateľa zápisnice bol
schválený p. Benjamín Kurthy a zapisovateľov p. Jozef Horváth a p. Medveďová Blažena.
Ad 2.
Kontrolu uznesenia predniesol predseda Imrich, ktorý konštatoval, že uznesenia sa priebežne
plnia. Uznesenie z členskej schôdze 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 informoval o výstave Agrokomplex 2017 a XI. NVHZ. Podrobne zhodnotil
výber zvierat na AX, zhodnotil jednotlivých vystavovateľov, veľmi pochvalne vyzdvihol celu
kolekciu ošípaných na výstave, ktorá patrí medzí jednu z najlepších kolekcií vystavovaných
zvierat v histórii organizovania NVHZ. Výstavy sa zúčastnili PD Devio Nové Sady, PD Sokolce,
NPPC Nitra, SHR Štefan Bagin.
Na ocenenie Zlatý kosák sa navrhuje PD Devio Nové Sady.
Ad 4. MVDr. Imrich podal správu o situácii v chove ošípaných na Slovensku. Informoval členov
o aktivitách Predstavenstva a chovateľov v najmä v oblasti podpôr pre chovateľov. Druhú časť
správy podal p. Horváth, ktorý informoval o stave šľachtenia a plemenitby za sedem mesiacov.
Zhodnotil produkciu plemenných prasničiek a kančekov s konštatovaním, že úlohy na tomto
úseku sa plnia až nad očakávanie. Celoročný plán sa prekročí o viac ako 1000 ks
ohodnotených prasničiek.
Ad 5.
Informáciu o hospodárení zväzu predniesol MVDr. Andrej Imrich, nakoľko ekonóm Ing. Juraj
Kurek onemocnel a pravdepodobne jeho PNS bude veľmi dlhá. Funkciou ekonóma bola
dočasne poverená p. Blažena Medveďová a zároveň aj účtovníčkou zväzu. Čo sa týka
hospodárenia momentálne ZCHOS-D vykazuje zisk 148,7 tis €, nakoľko sa predala časť
pozemku a budova v Bučanoch. Prebieha jednanie o ďalšom prenájme resp. predaji časti
majetku. Jednania sa zúčastňuje Ing. Pavol Boleček, p. Horváth a zastupujúca ekonómka.

Všetky transakcie sa uskutočňujú cez realitnú kanceláriu p. Krampla. Nakoľko sa javí vysoký
zisk, uvažuje sa o vyradení starých vozidiel – 11 ročných a zakúpenie nových vozidiel. Taktiež
sa uvažuje s kúpou pôdy v Spišských Vlachoch.
Ad 6.
Predseda informoval členov Predstavenstva o situácii v Spišských Vlachoch a prípise p.
Papcunovej členom predstavenstva k tamojšej situácií v testovaní ošípaných. Predseda
navrhuje aby jednanie sa uskutočnilo v Spišských Vlachoch za účasti členov predstavenstva.
Navrhol aby sa toho stretnutia zúčastnili Ing. Sinjar Alhadi, Ing. Hranka Ján, p. Uhliarik
František, Ing. Pavol Boleček, P. Horváth Jozef a predseda zväzu. Dojednať termín
v september 2017. Na žiadosť štátneho tajomníka MVDr. Gabriela Csicsaia sa prejednávala
otázka otvorenie predajne na bravčové mäso, výrobkov a predaja jatočných ošípaných cez
Zväz chovateľov ošípaných. Bola stanovená komisia na prípravu možného predaja.
Ad 7.
Na záver MVDr. Imrich poďakoval prítomným za účasť, dal schváliť uznesenie a pozval
prítomných na prehliadku vystavovaných zvierat.
Uznesenia z predstavenstva ZCHOS-D konaného dňa 18.augusta 2017
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. Horváthom
- Správu o hospodárení Zväzu za sedem mesiacov prednesenú MVDr. Imrichom
- Informáciu o výstave NVHZ 2017
- Informáciu o stave predaja stredísk v Bučanoch a v Spišských Vlachoch
II. Schvaľuje:
- Overovateľa zápisnice Benjamína Kurthyho
- Zapisovateľov p. Horvátha a p. Medveďová
- Komisiu pre prípravu možného predaja mäsa cez ZCHOS-D
Komisia v zložení – Ing. Pavol Boleček, František Uhliarik, MVDr. Andrej Imrich,
Ing. Sinjar Alhadi, p. Jozef Horváth.
III. Ukladá:
- Vyvolať jednanie s MPRV SR ohľadom vyplatenia štátnej podpory pre chovateľov
ošípaných – III. pilier.
- Zvolať jednanie komisie do Spišských Vlach v zložení :
- Ing. Sinjar Alhadi,
- Ing. Hranka Ján,
- p. Uhliarik František,
- Ing. Pavol Boleček,
- P. Horváth Jozef
- MVDr. Andrej Imrich
- Vytvárať optimálne podmienky pre chovateľov ošípaných.
- Realizovať odpredaj fariem Bučany a Sp. Vlachy podľa navrhnutého scenára.
Zodpovedný predseda Imrich.
Agrokomplex, dňa 18.8.2017
MVDr. Andrej Imrich predseda Zväzu.............................................................
Zapisovatelia: Horváth Jozef........................................Blažena Medveďová..................................
Overovateľ: Benjamín Kűrthy ..............................................

