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Zápisnica
zo zasadnutia Predstavenstva Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo,
konaného dňa 14.06.2017 v sídle spoločnosti.
Prítomní: MVDr. Andrej Imrich, Ing. Pavol Boleček, Ing. Ján Hranka, Benjamín Kurthy. Ing.
Miloš Supuka. František Uhliarik, 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 I.Q. 2017
6.
Návrh podnikateľského zámeru na rok 2017
7.
Príprava na vedenie členskej schôdze
8.
Rôzne
9. Záver
Ad 1.
MVDr. Andrej Imrich otvoril zasadnutie predstavenstva. Všetkých privítal a informoval
o programe zasadnutia predstavenstva, ktoré bolo schválené. Navrhol a dal odsúhlasiť za
overovateľa zápisnice Ing. Pavol Boleček a František Uhliarik, zapisovateľov Ing. Juraj Kurek
a Jozef Horváth.
Ad 2.
Kontrolu uznesenia predniesol predseda MVDr. Imrich, ktorý konštatoval, že
uznesenia sa priebežne plnia.
1. Členská schôdza bola zvolaná a všetko je pripravené na jej uskutočnenie.
2. Podnikateľský zámer pripravený na prednesenie členskej schôdze
3. Prijať opatrenia z finančnej kontroly MPRV SR. Zistené nedostatky
odstránené a prijate nové opatrenia – hlavne zmluvy na PK, testáciu a výstavy
a viesť evidenciu tak ako sa požaduje MPRV SR.
Ad 3.
MVDr. Imrich podal správu o činnosti zväzu a stave chovu ošípaných na Slovensku.
Momentálna situácia je priaznivá čo sa týka ceny jatočných ošípaných. Cena je na úrovni
1,45 – 1,48EUR za kg živej hmotnosti. Parametre úžitkovosti sú veľmi dobré, keď odchov sa
dosiahol za Slovensko 25,56 ks na prasnicu a rok. Prírastok sa dosiahol 0,626 kg na deň. Za
I.Q.2017 bol dosiahnutý prírastok 0,669 kg na kus a deň. Zhodnotil akciu Chovateľského dňa
ošípaných, ktorý sa konal 2.6.2017. Akcia bola veľmi vydarená, do konca akcie bol prítomný
aj gen. riaditeľ Ing. Štefan Ryba, ktorý v závere ju zhodnotil ako veľmi vydarenú a podporí ju
aj na budúci rok. Spomenul aj predaj časti areálu v Bučanoch a ďalšie sa budú realizovať
v budúcom roku, pripadne ďalších rokov. Informoval o účasti na vrstvách v Brne a
Hodmezovasarhey.

Ad 4.
Pán Horváth informoval členov predstavenstva o činnosti na úseku vedenia
plemennej knihy a hodnotenia zvierat. Informoval o výsledkoch v produkcii kancov
a prasničiek za obdobie január a máj 2017 a predpokladá sa že v roku 2017 ohodnotíme
približne o 1000 ks viac ako v predchádzajúcom roku.
Ad 5.Dokončiť
Informáciu o hospodárení podal Ing. Kurek, ktorý informoval členov predstavenstva
o hospodárení družstva za prvý štvrťrok 2017, kde informoval predbežne o jednotlivých
výnosových a nákladových položkách celkového hospodárenia zväzu. Predniesol návrh na
schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016 na členskej schôdzi, daňovej straty vo výške
29.913,47 EUR. Navrhol aby sa predložilo členskej schôdzi návrh na pokrytie straty z fondov
nerozdeleného zisku a každoročne vytváraného rezervného fondu. Všetky potrebné údaje
o hospodárení a majetku zväzu obdŕžali členovia v materiáloch pre predstavenstvo.
Ad 6.
Návrh podnikateľského plánu na rok 2017 predložil Ing. Kurek. Podnikateľský návrh popisuje
jednotlivé činnosti zväzu a jeho hospodárenie pre rok 2017. V materiáli nie sú presne
vyčíslené dotácie z PA SR nakoľko ešte neboli zverejnené výzvy. Podnikateľský zámer rieši
predaj SVJH Bučany v jednej tretine. Príjmy z tohto predaja by mali doriešiť doteraz
účtovanú opravnú položku a nahradiť výnosy.
Ad 7.
Príprava na vedenie členskej schôdze predniesol MVDr. Andrej Imrich Navrhol:
Predsedajúceho – Ing. Pavla Bolečka
Predstavenstvo ďalej navrhlo:
Zapisovatelia:

1) Ing. Kurek Juraj
2) Horváth Jozef
Mandátová a návrhová komisia: 1) Ing. Hranka Ján
2) Ing. Škerlik Július
3) Ing. Slocik Rastislav
Overovatelia zápisnice: 1) p. Uhliarik František
2) Ing. Kürthy Beniamin
Program členskej schôdze o 10,00 hod.
1. Otvorenie
2. Voľba predsedajúceho a komisií členskej schôdze
3. Správa o činnosti zväzu za rok 2016
4. Správa o hospodárení, ročná účtovná závierka za rok 2016
5. Správa kontrolnej komisie
6. Plán hlavných úloh a rozpočet pre rok 2017
7. Diskusia
8. Uznesenie a záver
V prípade nízkej prítomnosti členov na členskej schôdzi bude zvolaná aj náhradná členská
schôdza s tým istým programom o 10.30 hodine.
Ad 8.
Diskusia, uznesenie a záver. K jednotlivým bodom rokovania prebehla diskusia
MVDr. Imrich ďalej podrobne informoval o uskutočnených akciách a jednaniach na MPRV
SR, NVHZ - AX NITRA, predaji časti areálu Bučany za 205 tis. EZR. Ďalej informoval
o poľnohospodárskych výstavách v Hodmezovasarhey a Brne. Vyhodnotenia NAJ 2016, Dni
poľa a iných akciách. Podrobne informoval o akcii ZCHOS-D „ Chovateľský deň ošípaných „.

V diskusii vystúpili všetci členovia priebežne pri prejednávaní jednotlivých bodov programu.
Zhodnotili sa dosahované výsledky za i. Q. 2017. Realizačné ceny momentálne sú vyššie
cca o 20 centov než minulý rok, čo je na toto obdobie veľmi dobrá cena. Informoval o kúpe
dvoch aut tak ako to bolo schválené predstavenstvom, ďalšie vozidla sa zakúpia
v nasledujúcom roku. Členovia predstavenstva boli oboznámení o výsledku finančnej
kontroly z MPRV SR, ktorá poukázala na formálne nedostatky a doporučila ich odstrániť pre
budúce obdobie. Sankcie neboli udelené žiadne.
V diskusii vystúpili všetci členovia predstavenstva a predseda KK k prejednávaným bodom
programu priebežne. Súhlasili s činnosťou zväzu a navrhovanými riešeniami ktoré zväz
realizoval.
MVDr. Imrich na záver dal predniesť uznesenia, poďakoval sa prítomným za účasť
a predstavenstvo ukončil.
Predstavenstvo Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo, na zasadnutí
dňa 28.3.2017 prijalo nasledovné uznesenie:
A. Berie na vedomie:
1. Kontrolu uznesení z predchádzajúcich zasadnutí.
2. Informáciu o situácii v chove ošípaných na Slovensku prednesenú MVDr. Imrichom.
3. Správu o plemenitbe a šľachtení za 1 - 2 mesiac v roku 2017.
4. Správu o hospodárení zväzu za rok 2016.
5. Správu o predaji časti farmy Bučany.
B. Schvaľuje:
2. Overovateľov zápisnice: Boleček, Kurthy
3. Zapisovateľov: Kurek, Horváth
4. Podať návrh ročnej účtovnej uzávierky na členskú schôdzu
5. Návrh podnikateľského zámeru na rok 2017, ktorý sa podá na členskú schôdzu
5. Zámer obnovy motorového parku a nákupu potrebného vybavenia slúžiaceho k činnosti
zväzu
C. Ukladá:
1. Zvolať členskú schôdzu v zmysle schváleného programu.
2. Predložiť členskej schôdzi ročnú účtovnú závierku za rok 2016.
3. Prijať opatrenia z kontroly poskytnutých dotácií za rok 2016.
Zodpovedný: MVDr. Imrich
V Lužiankach 14.06.2017
Zapísali: Ing. Kurek Juraj
Jozef Horváth
MVDr. Andrej Imrich

Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Boleček
Ing. Hranka Ján

