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za rok 2014

Dovoľte mi, aby som  privítal na dnešnej členskej schôdzi všetkých, ktorí ste prišli  do 
Nitry, aby ste si vypočuli správu o činnosti zväzu. V tejto správe sa pokúsime zhodnotiť našu 
činnosť a zároveň aj poukázať na to, čo sa nám podarilo zrealizovať a v čom stále zaostávame 
a nedarí sa nám tak ako by sme si to želali. 

S odstupom jedného roka  sa znova stretávame, aby sme zhodnotili  situáciu v chove 
ošípaných v roku 2014 a zhruba v prvej polovicu roka 2015. Podrobne zhodnotíme,  ako sa 
nám darilo alebo nedarilo a čo sme urobili a vybojovali v  prospech chovateľov ošípaných na 
Slovensku. 

Správa, ktorou zhodnotíme uplynulé obdobie, bude pozostávať z troch častí. V prvej 
časti zhodnotíme vývoj v chove ošípaných, ktorý bol v roku 2014 mimoriadne dramatický 
a môžeme povedať, že tento stav trvá až doposiaľ. V druhej časti p. Horváth Jozef zhodnotí 
plnenie úloh na úseku šľachtenia a plemenitby, Táto činnosť je hlavným poslaním ZCHOS-
D, V ďalšej časti p. Kurek zhodnotí plnenie podnikateľského plánu za rok 2014.

ČO sme podnikli.
V roku 2014 sme sa zúčastňovali  rôznych príprav a návrhov SPP pre roky 2014 – 

2020. Pri týchto úlohách sme sa zúčastňovali jednaní so zástupcami, ktorí mali na starosti 
prípravu  spomenutých  materiálov.  Konkrétne  niekoľko  krát  sme  sa  zúčastnili  prípravy 
podkladov pre MPRV SR, SPPK, SPU, PPA a iné inštitúcie pre stanovenie výšky odplaty 
v opatrení „Dobré životné podmienky zvierat“ ,

Pri tejto príležitosti na rokovaní s p. ministrom sme ho požiadali, aby sa nepresúvalo 
25% z II. piliera do I. piliera ale menej, aby viac peňazí zostalo aj pre zvieratá, ktoré nemohli 
byť podporované priamymi platbami. Presunulo sa o 7,5% menej finančných prostriedkov, 
určených  pre AW. 

Počas Agrokomplexu 2014 sa uskutočnilo  jednanie s p.  ministrom v našom stánku 
a gen.  riaditeľkou  Sekcie  poľ.  politiky  a rozpočtu  p.  Jánošíkovou,  kde  v krátkosti  sa  o, 
minister informoval o situácii v chove ošípaných a zároveň sa pýtal na názor ZCHOS-D, či 
podporiť  nákup  odstavčiat  zo  zahraničia  „preplatiť  dovoz  odstavčiat“  z dôvodu  prebytku 
obilovín. Naše stanovisko bolo záporné a vysvetlili sme mu, čo by to znamenalo pri nákupe 
väčšieho množstva odstavčiat,  ktoré by boli  v krátkom čase vyskladnené na porážky. Zo 
skúsenosti  z predošlých  nezmyselných  nákupov  z dôvodu  lacných  odstavčiat  sa  takíto 
chovatelia následne sami likvidovali a ťahali so sebou aj ostatných chovateľov.

Podpora nákupu sa nerealizovala.

ZCHOS-D  v spolupráci  s NPPC  sa  podieľalo  na  distribúcií  zmlúv,  vyplňovania 
dotazníkov, zabezpečil aj ich spätné doručenie na NPPC úsek VÚŽV Nitra, ktorá realizovala 
platbu. Aj pre tento rok počítame s tým, že sa budeme zúčastňovať tejto transakcie. 

Zúčastňovali sme sa pravidelne K I D ( krajské informačné dni ) a podľa potreby sme 
aj  vystupovali  na  obhajobu chovateľov ošípaných.  Niekedy sme aj  neboli  pochopení,  ale 
aspoň sme sa snažili dať najavo naše stanovisko.

Výrazné jednania nastali s p. ministrom a jeho pracovníkmi po informáciách o odbyte 
a predaji  jatočných  ošípaných  na  Slovensku.  Na  slovenských  bitúnkoch  sa  porážky 
realizovali v menších množstvách, než bol zaznamenávaný vývoz do zahraničia, hlavne do 
Maďarska, Poľska ale aj do ČR a iných krajín. 

Roky  2012  a 2013  boli  v celku  priaznivé  i keď  nemôžeme  hovoriť,  že  boli  bez 
problémov.  V celku aj  začiatok roka 2014 bol  celkom priaznivý,  keď pri  porovnaní  cien 
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v prvom  polroku  sme  zaostávali  oproti  predchádzajúcemu  len  o 2  centy  za  kg  živej 
hmotnosti.  

Tento pokles bol zaznamenaný (i keď nie dramatický) v dôsledku zverozdravotných 
problémov v rámci Európy, hlavne ak sa zistil  a oficiálne nahlásil  výskyt AMO v Poľskej 
republike v blízkosti hraníc s Bieloruskom. 

Nastala  panika  a pomaly  začal  prepad  cien.  I keď  to  malo  určitý  vplyv  na  ceny 
jatočných ošípaných, ale ešte to nebolo tak hrozné s porovnaním toho, čo nás postihlo o pár 
mesiacov neskôr. 

Mesiac jún je známy už niekoľko rokov tým, že v tom mesiaci začínajú sa výrazne 
zvyšovať porážky a s tým aj ceny jatočných ošípaných. Pre rok 2014 to prakticky neplatilo 
a ceny sa len pozvoľne zvyšovali, ale v krátkom čase začali klesať a až do konca roka boli 
podstatne nižšie ako v predchádzajúcich rokoch. 

Obrovský  pretlak  nielen  bravčového  mäsa,  ale  aj  ostatných  poľnohospodárskych 
komodít  na európskom trhu zapríčinili  sankcie EU voči Rusku a spätná odozva vo forme 
embarga na dovoz potravín do Ruska, ako dôsledok anexie Krymu a podpory oblasti východu 
Ukrajiny. 

V určitých mesiacoch bol prepad cien až o 35 centov za kg živej hmotnosti, ceny klesli 
až  na  hranicu  1,00  EURa,  čo  boli  pre  chovateľov likvidujúce  ceny.  Podpora,  ktorá  bola 
vyplatená  pre  chovateľov  ošípaných  pred  Agrokomplexom,  nepostačovala  pokryť  tieto 
výpadky tržieb a tak sme sa nahlásili k p. ministrovi a začali riešiť túto situáciu.

Ešte predtým sme zareagovali na bombastickú reklamu KAUFLANDU z LÁSKY  k 
SLOVENSKU, čo robí všetko pre slovenských spotrebiteľov a pritom takmer všetok tovar 
bol ponúkaný zo zahraničia. 

Tento rozruch vyvolal p. Tóth z Tešedíkova, keď sa sťažoval na praktiky obchodných 
reťazcov,  keď nevedel  využiť  svoje  porážkové  kapacity  a realizovať  svoju  produkciu  na 
domácom trhu. Listom požiadal p. ministra o stretnutie. 

Dňa  10.  októbra  sa  konalo  stretnutie  u p.  ministra  s pánom  Tóthom.  Minister  si 
vyžiadal prítomnosť zástupcov zväzu, na jednaní som sa zúčastnil spolu s p. F. Uhliarikom. 
Pán Tóth sa snažil vysvetliť, prečo je situácia v odbyte a cenotvorbe horšia než v ostatných 
krajinách, s ktorými obchodujú slovenskí chovatelia a prečo práve on musí ísť s cenou dole. 
Zdôvodňoval to dovozom menej kvalitného mäsa, ktoré je lacnejšie,  často sú to mrazené 
balíky výrobného mäsa a časti jatočných tiel, ktoré sú v západných krajinách ťažko predajné. 

ZCHOS-D poukázal  na  neúmerný dovoz bravčového mäsa,  pričom sa  nevyužívajú 
kapacitné  možnosti  našich  bitúnkov.  Ďalej  sme  poukázali  na  množstvo  značiek,  kde 
spotrebitelia majú v tom chaos a hlavne na značku vyrobené na Slovensku, kde pod touto 
značkou sa schovávajú nekalé praktiky, hlavne dovoz zo zahraničia. 

Pán minister po vypočutí   prítomných zástupcov dal za úlohu p. generálnej riaditeľke 
Ing.  Nouzovskej  pripraviť  širšie  stretnutie  za  okrúhlym  stolom,  kde  sa  zúčastnia  OR, 
spracovatelia, bitúnky a zástupcovia chovateľov ošípaných. 

31.10.2014 – MPRV SR rozšírené stretnutie 
Okrúhly stôl č.1 p. ministra a pracovníkmi MPRV SR – Ing. Nouzovská, Ing. Vajs, 
Ing. Rajčová, Ing Višňovský a ďalší.     
            - obchodných spoločnosti- METRO, TESCO,TERNO, LIDL, COOP
            - spracovatelia – Tešedikovo, Istermit, Svaman, Zväz mäsiarov 
            - chovatelia – p. Lelkeš, p. Alhadi, p. Slocik, p. Valášek, p. Imrich

Hlavnou úlohou bolo zistiť aktuálnu potrebu bravčového mäsa pre jednotlivé OR a možnosti 
sa dohodnúť OR so spracovateľmi na dodávke bravčového mäsa so slovenským pôvodom. 
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Všetci zúčastnení prejavili ochotu spolupracovať s prvovýrobou. K zlepšeniu situácie na trhu 
nedošlo, skôr sa ešte zhoršila. 

Na  podnet  viacerých  chovateľov  ošípaných  ZCHOS-D  zvolal  stretnutie   na  deň 
1.12.2014  v sídle   ZCHOS-D k  situácii  v  odbyte  a  k  cenám  jatočných    ošípaných  za 
prítomnosti viacerých významných chovateľov: p. Alhadi, Slocik, Valášek, Škerlik – Pavex 
s.r.o.,  Uhráková ,Boleček,. Po tejto porade ZCHOS-D oslovil p. ministra o stretnutie. 

Dňa 04.12.2014 sa uskutočnilo stretnutie s p. ministrom Ľubomírom Jahnátkom a jeho 
pracovníkmi na podnet ZCHOS-D ku katastrofálnemu prepadu cien jatočných ošípaných. Pán 
minister prejavil veľkú ochotu riešiť danú situáciu a pomôcť chovateľom ošípaných v danej 
situácii. Pomoc vo forme finančného príspevku na prepad cien z politického rozhodnutia EU 
na sankcie voči Rusku a spätného embarga na dovoz potravín z EU, kde ceny poklesli  až 
o 30% v IV.  Q.  2014.   Prísľub p.  minister  naplnil  a  výsledkom boli  poukázané finančné 
prostriedky cez PS SR za projekt spracovania dát, ktoré p. minister prisľúbil vyplatiť v I. Q. 
2015. Trochu sa termín predlžil, ale finančné prostriedky boli vyplatené v mesiaci máj. 

15.01.2015  sme absolvovali  stretnutie s  p. Nouzovskou a pracovníkmi MPRV SR. 
Stretnutie sa konalo za účelom  zhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho stretnutia a 
situácií v odbyte, spotreby domácich potravín - konkrétne bravčového mäsa. 

Výsledok  napriek  veľkej  snahe  bol  veľmi  diskutabilný.  Na  tomto  stretnutí  sme 
konštatovali,  že  sľuby  zostali  nenaplnené  zo  strany  spracovateľov,  ako  aj  obchodných 
spoločnosti.  Na ďalších stretnutiach,  ktoré  sa  uskutočnili  na  pôde ministerstva,  obchodné 
reťazce deklarovali ochotu spolupracovať s domácimi bitúnkami a ponúkať domáce bravčové 
mäso  zo  Slovenska,  ktoré  bolo  vychované  a odporazené  na  našich  bitúnkoch.  Ochota 
spolupracovať je jedná vec a skutočnosť už bola celkom iná. Podľa p. Tótha z Tešedíkova 
podmienky boli tak stanovené, že sa nemohli splniť a cenové podmienky priam nereálne. 

Dňa 17.III.2015 p. minister zvolal druhé stretnutie za okrúhlym stolom č.2, kde sa 
okrem zástupcov MPRV SR  zúčastnili OR, spracovatelia, bitúnky a zástupcovia ZCHOS-D 
spolu  s chovateľmi.  Na  tomto  stretnutí  p.  minister  poukázal  na  spotrebu  antibiotík 
v jednotlivých štátoch a zdôraznil, že Slovensko patrí medzi krajiny s nízkou spotrebou ATB 
na kg živej hmotnosti.  Ďalej okrem iného skritizoval aj ZCHOS-D, že chovatelia nemajú 
zmluvy s odberateľmi, nemajú združenie chovateľov pre odbyt jatočných ošípaných. 

Z posledného stretnutia z diskusie a vyjadrenia zúčastnených strán za okrúhlym stolom 
vyústili do prijatých úloh ako pre ZCHOS-D tak  aj pre OR, spracovateľov, bitúnky, SPPK 
ostatných zúčastnených zástupcov. Pre ZCHOS-D vyplynuli nasledovné úlohy:
1) Založiť organizáciu výrobcov zo strany chovateľov ošípaných

Zodpovedný: ZCHOS-D
Odbytové združenie vytvoriť za účelom lepšej vyjednávacej schopnosti s bitúnkami 

a dosahovania plynulého odbytu a cien za jatočné ošípané. Je to veľmi zložitá a ťažká úloha, 
keď vieme ako skončili mnohé doteraz funkčné odbytové združenia. Keď chceme mať dobré 
vzťahy  s p.  ministrom,  tak  nezostáva  nám nič  iné,  len  túto  úlohu  splniť.  Táto  úloha  je 
rozhodujúca pokiaľ chceme mať naďalej nakloneného ministra na našej strane a naďalej úzko 
spolupracovať.  Doposiaľ  sa  táto  úloha  vytvorenia  odbytového  združenia,  respektíve 
združenie  chovateľov ošípaných  nevytvorila,  ale  na  týchto  úlohách  intenzívne  pracujeme 
spolu  s najväčšími  chovateľmi  ošípaných  na  Slovensku.  Na  tejto  úlohe  spolupracujú  so 
zväzom ako slovenskí, tak aj dánski chovatelia. V priebehu krátkej doby by sme mali túto 
úlohu ukončiť. 

Ďalšia prijatá úloha: 
2) Pripraviť návrh na zjednotenie metodiky cenotvorby z hľadiska používanej mernej 

jednotky,  vrátane následného napojenia  a stanovenia cien podľa cien na nemeckej  burze. 
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Úloha určená pre MPRV SR v súčinnosti ZCHOS-D, bitúnky, spracovatelia. Pri stretnutí sa 
sťažovali  zástupcovia  z bitúnku  SVAMAN,  že  naše  jatočné  ošípané  s porovnaním 
s dovozovými majú vyššie % zmäsilosti  a cena sa určuje v živom a nie v JUT ako v celej 
Európe. Cena, ktorú doporučuje ZCHOS-D je z toho dôvodu, že vo väčšine sa predáva na 
Slovensku do zahraničia a pre menšie bitúnky v živom a prepočet na JUT ( EUROSTAT ) sa 
vzťahuje na vychladenú jatočnú polovičku.   

 Zodpovedný: MPRV SR v súčinnosti ZCHOS-D, bitúnky, spracovatelia.        Termín 
15.04.2015

3)  Preveriť  možnosť  zavedenia  zmluvných  vzťahov  v  rámci  celej  potravinovej 
vertikály bravčového mäsa s cieľom stabilizácie vzájomných obchodných vzťahov

Zodpovedný: OR, spracovatelia, bitúnky, chov. ošíp. 
Termín: do 3 mesiacov

Na tejto úlohe musia spolupracovať všetky zúčastnené strany vrátane chovateľov.
4) Pripraviť návrh jednotného označenia slovenského bravčového mäsa na zvýšenie 

informovanosti spotrebiteľov
   Zodpovedný: MPRV SR – sekcia potravinárstva 
Termín: 30.04.2015   Súčinnosť: ŠVPS SR, ZCHOS-D, bitúnky, spracovatelia, OR

Táto úloha je splnená, LOGO pre bravčové mäso je na svete, je schválené a môže sa 
už využívať. Pán minister chce toto LOGO uviesť do používania cez tlačovú besedu.  

5)Predložiť  návrh  na  marketingovú  komunikáciu  a  propagáciu  slovenského 
bravčového  mäsa  vrátane  návrhu  inštitucionálneho  riešenia  a  zabezpečenia  zdrojov 
financovania. Zodpovedný: ZCHOS-D, SPPK, AKS, PKS, bitúnky, spracovatelia, OR       
Termín 30.04.2015 

Túto úlohu som predniesol na Valnom zhromaždení SPPK, kde je smerovaná úloha. 
Zatiaľ sme sa dostali  len k tomu, že SPPK zvolá stretnutie k zavádzaniu nového loga pre 
bravčové  mäso,  ak  si  ho  osvoja  obchodné  reťazce,  budeme  jednať  o spolufinancovaní 
a kontrole  dodržiavania  tejto  značky.  LOGO je  označené  ako Slovenská  potravina  a tým 
pádom podlieha veterinárskej kontrole. S týmito úlohami budeme mať ešte veľa práce, ale 
musíme postupne podoťahovať jednotlivé úlohy do konca.

Dňa 22.06.2015 t.j. včera sme na MPRV SR mali stretnutie s generálnou riaditeľkou p. 
Nouzovskou  a gen.  riaditeľom  p.  Vajsom  ohľadom  nulovej  DPH, používaní  LOGA  na 
bravčové  mäso,  tvorbe  podporného  fondu  ako  aj  stretnutie  s ústredným  riaditeľom  ŠVP 
ohľadom vykonávania kontroly používania loga pre bravčové mäso. Po vysvetlení sme sa 
dohodli že sa uskutoční stretnutie na /rovni gen. riaditeľky p. Nouzovskej, gen. riaditeľom p. 
Vajsom a zástupcom ( gen. riaditeľom z ministerstva financií), kde predložíme náš návrh na 
nulovú  DPH.  Od návrhu  na  jednanie  v parlamentnom výbore  pre  pôdohospodárstvo  sme 
zatiaľ vynechali po objasnení, že parlament nemá výkonnú moc. 

Ďalej by sme sa mali stretnúť s ústredným riaditeľom ŠVPS SR a jednať o dodržiavaní 
a kontrole loga pre bravčové mäso. Aj tu sme sa dohodli že generálna riaditeľka po dohode 
s ústredným riaditeľom si nájdu spoločný termín a stretneme sa k danej problematike.

Ďalšie  stretnutie  má  dojednať   SPPK  s  obchodnými  reťazcami  a zástupcami 
prvovýroby,  kde  by  sme  chceli  presadiť,  aby  OR  vyvinuli  tlak  na  svojich  dodávateľov 
bravčového mäsa s novým logom pre bravčové mäso. Pán minister sa už pýtal gen. riad. kedy 
uvidí  nové  logo  na  pulte.  Odpoveď  bola  že  sa  už  môže  používať.  Záleží  od  OR 
a spracovateľov. 

Ďalšou  veľmi  dôležitou  aktivitou  bude  podobne  ako  v  minulom  roku  spoluúčasť 
s NPPC – VÚŽV  Nitra na distribúcii, vyplnení a doručení dotazníkov späť, aby mohli byť 
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v čo najkratšom možnom termíne vyplatené. V minulom roku sme všetky dotazníky vybavili 
v priebehu siedmich dní. Ten   

Z ďalších aktivít ZCHOS-D uvádzame:  
Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj tento krát sme sa zúčastňovali rôznych aktivít 

s rôznymi  spoločnosťami,  inštitúciami,  organizáciami  a  jednotlivými  zväzmi  v prospech 
chovateľov ošípaných a ich aktivít. 

Jednou  z hlavných  aktivít  mimo  našej  hlavnej  činnosti  je  pravidelné  podávanie 
informácií o cenách tak, aby všetci producenti bravčového mäsa mali prehľad o aktuálnych 
nákupných cenách jatočných ošípaných a predpoklade ich vývoja.  Zväz pravidelne každý 
týždeň  podáva  informácie  o vývoji  cien  v okolitých  štátoch  a ďalších  krajinách  EÚ. 
Vyhodnocujeme a porovnávame ceny s Nemeckom a ďalšími 14 vybratými krajinami vrátane 
Slovenska a priemernej ceny EÚ.

Zväz chovateľov ošípaných je zastúpený v COPA – COGECA prostredníctvom svojho 
zástupcu, ktorým je Ing. AL – HADY Sinjar, ktorý sa pravidelne zúčastňuje jednaní, podáva 
informácie nielen zväzu, ale aj SPPK a zároveň aj odporúča prijatia opatrení, alebo návrhov 
z jednania COPA  COGECA pre zväz ale aj iné inštitúcie.

Vo všeobecnosti pre chovateľov poskytujeme rôzne ďalšie služby a informácie z iných 
oblasti  od  firiem  a obchodných  spoločností,  spolupracujúcich  s chovateľmi  ošípaných. 
Zúčastňujeme sa všetkých akcií v oblasti vedy a výskumu, spolupracujeme s NPPC - VÚŽV 
a inými inštitúciami ako sú SPÚ Nitra, ďalej s  SPPK a v neposlednom rade s MPRV SR pri 
príprave rôznych návrhov a iných aktivít  týkajúcich sa chovu ošípaných.  Nevyhýbame sa 
ničomu, čo má aj keď len nepatrný význam pre chov ošípaných a venujeme tomu náležitú 
pozornosť. 

Nadštandardnú  spoluprácu  máme s PS SR jak  s vedením na  čele  s p.  Ing.  Rybom 
a jeho  pracovníkmi  v BA,  ale  aj  so  všetkými  plemenárskymi  konzulentmi  ako  aj 
s plemenárskymi zootechnikmi na jednotlivých chovoch. Bez spolupráce by sme len ťažko 
mohli plynule vykonávať našu činnosť.  

Podobne môžeme hovoriť aj o spolupráci s PI SR, kde nový riaditeľ p. Richter značne 
posunul ich prácu na vyššiu úroveň a ich kontroly mali veľký vplyv na odstraňovanie čiernej 
plemenitby a zapojenie sa podnikov do KU I. stupňa. Budeme musieť ešte doriešiť kontrolu 
u plemena  Mangalica,  kde  v tomto  smere  máme  značné  nedostatky,  ale  nie  zo  strany 
ZCHOS-D, ale zo strany chovateľov prípadne z Maďarska keď nedodávajú patričné doklady 
POP na zápis do PK.

Okrem týchto  problémov zväz musel  riešiť  mnohé ďalšie  situácie,  ktoré  vyplynuli 
z vývoja  chovu  ošípaných  na  Slovensku,  ktoré  postihlo  aj  samotný  zväz  ako  uznanú 
chovateľskú organizáciu. Aj v tomto roku viacerí chovatelia ukončili svoju činnosť na úseku 
výroby bravčového mäsa a jednoducho zrušili chovy. Jednalo sa o Tomášovce pri Lučenci, 
Krakovany – Stráže, Vrbové pri Piešťanoch, Perín, Pravotice, Turná, Dolný Štál a PD Búč. 
Na druhej strane však máme chovateľov, ktorí zvyšujú stavy prasníc, ako aj stavy ošípaných 
celkom. Sú to prevažne zahraničné firmy, ale aj niektorí naši chovatelia zo Slovenska taktiež 
navýšili stavy. 

ZCHOS-D   dňa 29. mája 2015 zorganizoval akciu „ Chovateľský deň ošípaných na 
Slovensku“.  Po  úspešnej  premiére  v roku  2014  sme  zorganizovali  túto  akciu  s cieľom 
pripraviť odborné prednášky spolu so súťažou vo varení guľášu a posedení pri kultúrnom 
programe a pohostení všetkých prítomných. Na tejto akcie sa zúčastnilo cca. 150zástupcov 
chovateľov ošípaných na Slovensku. 

Spoluorganizátormi boli : 
1) Ministerstvo pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR
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2) NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre
3) SPU Nitra
4) Plemenárske služby SR, štátny podnik
5) Agrokomplex výstavníctvo a.s. Nitra. 

Program podujatia: 
  9.00  –  9.30   Prezentácia účastníkov
  9.30                Otvorenie „Chovateľského dňa ošípaných“ 
  9.30 – 13.00   Súťaž vo varení guláša a špecialít 
10.00 – 12.00   Seminár k súčasnej situácii v chove ošípaných na Slovensku ZS koliba 
10.00 – 17.00   Voľná prehliadka vystavenej kolekcie ošípaných 
13.00 – 17.00 1)  Predvádzanie vystavovaných zvierat

2) Vyhodnotenie súťaže vo varení guláša a špecialít
3) Ukážka domácej zabíjačky a výroby výrobkov
4) Ochutnávka súťažných navarených produktov a špecialít
5) Posedenie s priateľmi pri dobrej pesničke a slovenskom vínku 

Program seminára k aktuálnej problematike chovu ošípaných – Západoslovenská koliba

Úvod seminára -  Andrej Imrich Zhodnotenie súčasnej situácie a dotačná podpora SR 
Koreferáty odborníkov z NPPC, SPU a zahraničných odborníkov k problematike
-     AW - životné podmienky zvierat  -  podpora z II. piliera    -  Ivan Imrich 
-     Faktory ovplyvňujúce ekonomiku chovu ošípaných     -  Peter Demo, Milan Kumičik
- Management kojacich prasníc a odchovu odstavčiat -  Fred de Cocq z Holandska
Tak ako v minulom ročníku aj tento krát najviac prispeli p. František Uhliarik a PD Sokolce, 
za  čo im patrí  veľké poďakovanie.  Taktiež  poďakovanie  patrí  aj  MPRV SR za finančnú 
podporu a taktiež aj PS SR ktorí podporili našu akciu 1 000 EUR. Už tradične nám vychádza 
v  ústrety  aj   Agrokomplex,  ktorý  nám  dal  výrazné  zľavy  na  priestory  a ostatné  práce 
a činnosti. Všetkým úprimne ďakujeme.
Aké dosahujeme výsledky.
Nepodarilo sa zvýšiť stavy prasníc,  ale na druhej strane sme podstatne zvýšili  odchov na 
prasnicu a rok. Taktiež aj v produkcii bravčového mäsa sme nepoklesli. 

Rok 2002 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I:Q: 2015
Prepočet na 

rok 2015
Stavy ošíp. celkom 1 553 880 740 851 687 260 580 366 632 225 622 250 629 539 634 326

Stavy prasníc 117 521 43 925 41 261 37 364 40 672 41 130 40 220 39 600
Počet opras. pras. 226 759 90 256 81 478 72 605 74 923 81 118 82 359 23 062 92 248

Prev. do st. prasníc 48 954 21 956 18 359 17 497 20 871 20 105 18 424 4 600 18 400
Počet narodených 2 025 980 926 198 874 712 816 954 867 954 986 142 1 044 460 262 303 1 049 201

Predaj jat.ošíp. v ks 1 509 534 766 961 766 426 733 499 643 971 666 222 681 605 169 330 677 320
Predaj prasníc v ks 39 019 16 494 14 113 15 715 13 010 16 761 15 350 4 533 18 132

Predaj v ton 163 962 83 571 84 179 79 266 72 642 75 671 77 556 19 388 77 552
Predaj v EUR tis. 234 617 92 366 93 981 95 898 97 891 102 414 94 418 21 059
Priem. cena SK/ 44,76 33,44 33,74 36,45 40,67 40,67 36,75 32,83

Priem. cena € 1,49 € 1,11 € 1,12 € 1,21 € 1,35 € 1,35 € 1,22 1,09
Prír. vo výkr. na deň 0,543 0,583 0,589 0,574 0,619 0,594 0,598 0,604

Pripustenie prasníc 215 705 55 394 48 642 39 387 40 872 58 089 63 171 14 538 58 152
Pripust.  prasničiek 60 876 17 537 16 441 13 252 16 656 20 936 23 006 5 007 20 028

Pripustení spolu 276 572 72 931 65 083 52 912 57 438 79 025 86 177 19 545 78 180
Vyradenie prasníc 44 898 22 537 21 026 17 458 13 018 16 471 15 484 4 856 19 424
Úhyn prasníc v ks 7 881 3 990 4 043 3 815 3 685 3 656 3 007 707 2828

Počet vrhov za rok 1,93 1,94 1,85 1,84 1,84 1,96 2,04 0,58 2,32
Počet nar. na vrh 8,93 10,26 10,74 11,25 11,58 12,16 12,68 11,37

Odchov na prasnicu 15,68 18,18 18,14 18,86 19,49 21,76 23,38 6,06 24,24
Úhyn ciciakov % 10,4 8,7 9,5 8,9 8,2 8,5 9,8 8,50

Nar./  pras. za rok 17,24 19,91 19,86 20,7 21,32 23,83 25,91 6,62 26,48
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Z daného prehľadu môžeme konštatovať, že výroba sa udrží na úrovni roka 2014, ale čo sa 
týka tržieb, tak tam očakávame vysoký prepad. Všetko bude závisieť od politiky a nie od 
dosahovaných parametrov úžitkovosti. Určite niektorí chovatelia majú rezervy, ale špičkové 
chovy  asi  ťažko  budú  hľadať  výraznejšie  rezervy.   Asi  nás  čakajú  ďalšie  kolá  jednania 
s ministerstvom. 

Činnosť predstavenstva 
Predstavenstvo  zasadalo  od  poslednej  čl.  schôdze  vrátane  dnešného  5x  a to 

(21.08.2014,  10.12.2014,  31.03.2015,  09.06.2015 a 23.06.2015) a prejednávali  sa  aktuálne 
záležitosti zväzu.

Na uvedených zasadnutiach predstavenstva sa vždy ako prvý bod skontrolovali plnenia 
uznesení a úloh z predchádzajúceho zasadnutia predstavenstva, prípadne členskej schôdze. 

Z ďalších  bodov  bola  podaná  informácia  o situácii  v  chove  ošípaných  
na  Slovensku  a  prejednávali  sa  aktuálne  záležitosti  zväzu  a celková  situácia  v chove 
ošípaných  na  Slovensku.  Ďalším  a pravidelným  bodom  bolo  zhodnotenie  činnosti  
na úseku šľachtenia a plemenitby, kde p Horváth stále podával informácie z tohto úseku.

Na  každom  zasadnutí  predstavenstva  bolo  zhodnotené  plnenie  úloh  na  úseku 
ekonomiky  a  uskutočnený  rozbor  plnenia  podnikateľského  zámeru.  Taktiež  
na  každom  predstavenstve  sa  zhodnotilo  plnenie  úloh  na  úseku  šľachtenia  a testácie 
ošípaných.  Ďalej  sa  prejednávali  bežné  situácie,  ktoré  sa  vyskytli  počas  obdobia  medzi 
predstavenstvami,  ako  aj  ostatné  úlohy  vyplývajúce  z činnosti  zväzu.  Z každého 
predstavenstva  boli  prijaté  uznesenia,  ktorých  plnenie  sa  následne  kontrolovalo  
a každá zápisnica mala zapisovateľa ako aj overovateľa, ktorý ju podpísal na znak správnosti  
zápisu.  Účasť  na  všetkých  zasadnutiach  bola  veľmi  dobrá  a neúčasť  bola  vopred 
ospravedlnená. Na všetkých zasadnutiach bola diskusia k jednotlivým bodom, kde každý člen 
vrátane predsedu RK sa vyjadrovali a navrhovali prijať opatrenia. Dovoľte mi, aby som
 sa všetkým členom predstavenstva poďakoval za ich prácu a aktívny prístup na jednaniach 
predstavenstva.
 Jedna z najdôležitejších úloh, ktoré ZCHOS-D uskutočnil, bolo odkúpenie pozemku 
od správcu konkurznej podstaty v Bučanoch. Bol to nevysporiadaný pozemok v Bučanoch z 
privatizácie Štátneho plemenárskeho podniku. Pozemok vo výmere takmer 7 000 m2. Trvalo 
to takmer 10 rokov, pokiaľ sme sa dopracovali a nakoniec aj odkúpili pre ZCHOS-D. Jeho 
hodnota sa dá iba odhadnúť, ale si myslím že má veľmi veľkú cenu pri predaji. 

   
Šľachtiteľská činnosť

Výkony celého zväzu nepoklesli,  ba  dokonca  sa  produkcia  plemenných prasničiek 
zvýšila, čo je pozoruhodné a je predpoklad ešte ďalšieho nárastu. Čo sa týka testácie dvojíc 
ako aj TUH je zhruba na tých istých úrovniach ako bolo v roku 2013.
Šľachtiteľská činnosť
P.  Horváth podal správu o činnosti  na  úseku šľachtenia a plemenitby za rok 2014 a prvý 
polrok 2015. Vyzdvihol určitú stabilizáciu a postupný nárast v produkcii plemenných kancov 
a prasničiek  za  uplynulé  obdobie,  ktoré  znamená  základ  pre  ďalší  rozvoj   ošípaných  na 
Slovensku.  V roku 2014 bolo vyprodukovaných 159 kancov čo je oproti roku 2013 nárast 
o 37 kusov. Plemenných prasničiek bolo vyprodukovaných 8306 kusov, čo je nárast o 414 
kusov oproti roku 2013. V roku 2014  bol uznaný nový šľachtiteľský chov plemena landras 
v PD  Chynorany.  V správe  vyhodnotil  tiež  pozíciu  plemenných  ošípaných  na  výstave 
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Agrokomplex  2014  a poďakoval  sa  všetkým  vystavovateľom  za  prípravu  vystavovaných 
ošípaných.

Ekonomický úsek 
Len v krátkosti môžem skonštatovať, že Zväz chovateľov ošípaných  dosiahol kladný 

hospodárky  výsledok  v celkovej  sume  27 381,28   EUR,  čo  je  primeraný  výsledok 
k výkonom zväzu. Zároveň je potrebné povedať, že tento výsledok je aj v dôsledku aktivácie 
majetku z privatizácie.  
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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:www.zchos.sk 
                             Súvahové ukazovatele v tis. eurách
                                                                k 31.12.2014
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Ukazovateľ 2006 2007 2008 2009

Aktíva spolu 428,66 309,50 331,10 308,84 332,37 385,08 376,3 373,2 392,1

Dlh. hmot.maj 191,49 256,49 301,78 333,00 182,81 180,35 191,1 167,8 95,6

Dlh fin.maj. 11,82 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 7,3 0 0

Obežný maj. 606,55 552,15 529,14 457,92 543,75 509,39 397,3 343,8 296,5

z toho zásoby 113,22 13,14 9,59 7,67 2,22 3,74 4,4 6,0 11,0
dlhodobé 

pohľadávky 20,91 9,49 6,90 2,57 0 0 0 0 0

krátkodobé 
pohľadávky 227,44 214,70 165,60 109,93 102,42 83,75 0,82 49,1 54,9

finančné účty 197,37 314,81 407,89 398,55 439,10 421,90 335,6 288,6 229,6
Časové 

rozlíšenie 1,79 2,36 2,16 2,19 2,39 2,83 2,7 2,4 0

Pasíva spolu 429,66 309,50 331,11 308,84 332,37 385,08 376,3 373,2 392,1

Vlastné imanie 274,41 182,90 212,81 235,49 265,56 312,35 331,6 330,3 355,9
z toho základné 

imanie 50,15 50,15 50,15 50,15 49,98 49,98 49,9 49,9 49,9

kapitálové 
fondy 29,31 29,31 29,31 29,31 29,31 29,31 29,31 23,8 29,3

fondy zo zisku 30,50 35,35 48,23 79,11 101,88 118,79 163,7 182,6 186,8
výsl. hosp. min.  

rokov 96,66 53,54 53,54 53,54 67,87 67,87 67,87 67,8 67,8

výsl. hosp. bež.  
obdobia 8,03 14,54 31,56 23,56 17,51 46,39 20,8 6,0 27,3

Záväzky 153,68 126,60 118,30 73,37 65,80 72,73 44,7 42,9 36,2

z toho rezervy 32,63 22,21 18,82 17,06 2,91 3,27 1,9 2,3 9,0
dlhodobé 
záväzky 3,22 4,48 5,31 5,16 5,60 5,57 5,2 3,9 1,9

krátkodobé 
záväzky 117,84 99,91 94,13 51,15 57,29 63,88 37,6 36,6 9,0

bankové úvery 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Časové roz. 056 0 0 0 0 0 0 0 0
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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.www. zchos.sk

                                    
                                         
                                        Ukazovatele hospodárenia v tis. eurách
                                                              k 31.12.2014

Ukazovateľ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Výroba 627,30 499,34 376,55 199,40 174,12 120,15 115,7 113,4 112,8

Tržby z predaja 785,16 671,71 414,75 224,29 201,28 131,41 127,9 126,9 125,9
Zmena stavu výr 

a zvier. - 157,87 - 
172,37

- 
38,29

- 
24,89 -27,16 - 

11,26 - 12,2 - 13,5 - 9,5

Výrobná spotreba 420,37 248,65 193,65 136,39 138,11 115,82 148,1 88,2 81,5

Služby 112,72 95,11 112,36 110,19 115,79 90,72 125,4 70,9 64,4

Pridaná hodnota 202,22 251,37 183,30 63,83 36,36 4,45 -32,2 25,5 35,6

Osobné náklady 247,82 231,83 131,78 105,00 94,25 90,20 89,1 136,6 141,3

z toho mzdy 174,93 150,37 90,82 67,09 68,01 58,21 56,3 88,5 102,3

Dane a poplatky 8,43 4,91 5,31 3,92 3,47 3,58 3,5 3,6 3,8

Odpisy HaNIM 53,44 43,91 41,92 41,77 151,57 18,74 20,7 31,8 20,4

Tržby z predaja IM 224,39 124,18 14,90 1,95 0 0 4,4 3,9 0

Rezervy 21,14 18,75 0,06 0 4,27 3,23 2,9 0,3 0

Opravné položky 83,18 89,06 89,06 89,06 89,06 89,06 89,1 89,1 89,1

Ostatné náklady 79,03 36,54 66,32 64,34 0,23 0,23 4,1 0 7,8

Ostatné výnosy 154,22 96,46 95,53 95,86 245,42 171,22 185,4 158,3 161,2

Nákladové úroky 1,23 0 0 0 0 0 0 0 0

Náklady finančné 10,32 10,88 7,36 6,05 6,34 6,11 6,6 5,9 3,7
Výsledok hosp. 

činnosti -  11,41 - 
10,72 46,05 23,56 27,98 57,57 27,6 9,8 27,3

Daň z príjmov -  6,97 0,50 7,61 5,72 4,30 11,18 6,3 3,8 6,6
Celkový hos. 

výsledok 66,15 14,54 31,57 29,29 21,81 46,39 20,8 6,0 20,7

Spracoval Kurek
Nitra, marec 2015
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Hospodárenie zväzu v roku 2014

   Zväz chovateľov ošípaných hospodáril v roku 2014 so ziskom.  
Dosiahol výnosy celkom vo výške                      279.171,29 eur
Náklady celkom                                                  251.790,01 eur
Vytvoril účtovný zisk                                             27.381,28 eur
Položka zvyšujúca daň                                           3.019,05 eur
Položka znižujúca daň                                                   4,07 eur
Pri daňovom priznaní vytvoril daňový zisk            30.396,26 eur
Daň z príjmu je                                                        6.687,17 eur
Odpočet za daňové preddavky                               3.695,09 eur
Daňová povinnosť, preplatok bol                            2.992,08 eur                                           
Zisk na rozdelenie                                                 20.694,11 eur
Rozbor výnosov:
       Tržby
              -  za ošípané                                          26.780,25
              -  testácia ošípaných                              33.142,08,- z toho dotácia 23.199,93 eur
              -  hodnotenie prasničiek                         46.478,40
              -   osvedčenie v prir. plemenitbe              2.182,90
              -                      v inseminácii                     6.720,00
              -   vedenie plemennej knihy                   54.341,72 
              -   nájom Sp. Vlachy                                 6.700,00
              -   ost. Služby, AX a CHD                       22.275,00 z toho dotácia 12.814,00 eur
              -   tovar                                                        930,29
              -   výnosy z odpís. pohľadávok                 5.001,14 
            Zmena stavu výrobkov                     -         9.470,41 
            Ostatné prev. výnosy, pln. poist.                     21,76          
            Zúčtovanie opravnej položky                    89.074,16     
       Výnosy spolu                                               279.171,29    
Rozbor nákladov:
          - PHM                                                   9.304,78
          - krmivá                                                      55,44 

-  materiál na Ax                                        653,97
-  kancelárske potreby                               923,93
-  Ochranné pp                                          422,51
-  ost. materiál                                         1.145,16 

          - literatúra, časopise a noviny                   866,33
-  materiál tovar                                         814,99

    Spolu materiál                                           16.116,82
-  el. energia                                           1.201,19 
-  opravy strojov a zariadení                   2.780,38
-  cestovné                                              1.833,90
-  reprezentačné                                     2.471,42                                         

          - poštovné                                                597,59
-  nájom pôdy                                            141,72
-  telekomunikácie                                  2.799,19    
-  internet                                                1.037,48
-  ocenenie AX                                        2.700,00
-  AX                                                     12.047,52
-  ŠPÚ                                                    2.741,25
-  ekon. Softwer                                     2.190,80
-  prenájom budovy                                   6.214,28
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-  tlačové služby                                           822,17
-  príprava odstavčiat                                3.985,25
-  preverenie odstavčiat                          18.389,00

Službu spolu                                                    57.339,71   
Mzdy                                                              102.244,75
Zákonné poistenie                                           35.556,64
Zákonné soc. dávky                                          4.487,15
Daň z motor. vozidiel                                         1.123,78
Daň z nehnuteľností                                          2.522,24
Ostatné dane a poplatky                                      159,68
Ostatné prevádzkové náklady                              246,90
Odpisy HNIM                                                   20.424,34
Bankové poplatky                                                 800,39
Poistné                                                               2.904,57

Dôležité položky ktoré najviac ovplyvňujú ekonomiku zväzu:
- Zväz vedie vnútropodnikové účtovníctvo za účelom presného vyčíslenia nákladov. 

Presné nákladové položky potrebujeme vyčíslovať v dôsledku poberania dotácií. 
Jednotlivé dotačné položky, resp. náklady na dotačnú položku musia byť vyššie ako 
je samotná dotácia čiže sú pokryté nákladmi. V roku 2014 sme dosiahli:
Plemenná kniha  náklady na PK 58.366,72 eur, dotácia 54.341,72 eur čo je 93,1 
%, dosiahli sme stratu na PK 4.025,- eur

Testácia náklady celkom 66.069,80 eur, dotácia 23.199,93 eur čo je 35,11 % 
a môže byť dotácia do 70 %. 
Národná výstava a chovateľský deň náklady  21.299,37 eur, dotácia 12.814,00 eur, 
čo je 60,1 %

- Dotácie ktoré zväz dostáva od MP na Plemennú knihu a testáciu zvierat sa 
poskytujú v zmysle Nariadenia vlády SR č. 319/2011. Zväz  poskytuje zľavu na 
vedenie plemennej knihy vo výške 100 % chovateľovi. Podľa pokynov MP SR  sa už 
od roku 2011 nefakturovali výkony na plemennú knihu ako  to bolo roky predtým. 

Pri kontrole úžitkovosti -  testácia ošípaných sa chovateľovi  účtovali náklady na testovanie 
celkom 139,84 eur/ks so 70 % zľavou 97,89 eur/ks. Chovateľ hradil 30 % podiel výkonu 
41,95 eur/ks a k tomu celú čiastka DPH vo výške 27,968 eur/ks, ktorú si chovateľ započítal 
do celkového zúčtovania DPH. Cena služby testovania bola 139,84 eur/ks. Celkovo zväz 
obdŕžal na kontrolu úžitkovosti  23.199,93 eur.

- Zväz obdŕžal dotáciu na výstavu AX a národnú výstavu zvierat vo výške 12.814,- 
eur, ktorú vyčerpal podľa zmluvy z AX a chovateľmi. Na ocenenie Ax a národnej 
výstavy  Zväz ne obdŕžal dotáciu ale riešil to vyhláseným  ocenením vo výške 2.700 
eur z vlastných prostriedkov.  Peniaze boli rozoslané chovateľom až po splnení 
všetkých kritérií.

Nevytvárali sme v roku 2014 nové opravné položky k pohladavkám a k dlhodobému 
majetku.
Krátkodobé rezervy vytvorené vo výške 9.061,95 eur, z toho

- Vytvorená rezerva na dovolenky v celkovej výške 4.551,70 eur z toho
          Dovolenka      3.420,10
          Odvody           1.131,60

-  Rezerva na plemenárske služby PS Blava   525,0
-  Rezerva na prípravu odstavčiat                  3.985,25

Hospodárenie jednotlivých stredísk:
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   Stanice výkrmnosti dosiahli: celkové náklady                                  66.065,80 eur
                                                    celkové výnosy /s dotáciami/             50.986,92 eur
                                                    strata                                             -    15.078,88 eur
   Plemenárske oddelenie dosiahlo:  celkové náklady                          83.940,99 eur
                                                           celkové výnosy                            52.379,66 eur
                                                           zisk                                         -    31.561,33 eur
   Plemenná kniha sa dosiahli :    celkové náklady                                58.366,72 eur
                                                      celkové výnosy                                54.341,72 eur
                                                      hospodárenie                               -     4.025,00 eur

Zisk vlastne vytvára podniková réžia, kde je zúčtovaná  opravná položka zúčtovávaná do 
výnosov vo výške 89.074,14 eur ako položka k nadobudnutému majetku z privatizácie 
počas pätnástich rokov. Je to vlastne vypočítaný rozdiel medzi prevzatým majetkom 
v účtovnom ocenení a zaplatenou hodnotou. Tieto účtovné zápisy sú súčasťou účtovania na 
stredisku správe a riadení.
Majetkové ukazovatele
Priaznivé hospodárenie posledných rokoch malo vplyv aj na celkové majetkové 
ukazovatele. Ekonomika zväzu sa ozdravila a je schopná samo financovania pri obdŕžaní 
dotácií na plemennú knihu a testáciu. Cudzie zdroje predstavujú len 39.220,- eur. 
Pozostávajú s krátkodobých záväzkov vo výške 28.183,- eur, vytvorených rezerv 
a dlhodobých záväzkov.
Hlavné ukazovatele dosiahnuté v roku 2014
 Celkom majetok                                          388.421 eur
 Hmotný majetok                                           95.649,-
 Opravná položka priv. majetku            -   1.261.392
 Obežný majetok                                          291.880
 Krátkodobé pohľadávky                                51.237
 Vlastné imanie                                            349.200
 Základné imanie                                           49.980
 Nedeliteľný fond                                           29.263
 Záväzky                                                       39.220              

Podiel vlastného imania na celkových pasívach                  89,90 %
Podiel záväzkov na pasívach                                               10,09 %
Podiel obežného majetku na aktívach                                  75,14 %
Podiel finančného majetku na aktívach                                59,11 %

Účtovná jednotka nebola overená audítorom nakoľko nespĺňa kritérie pre overenie.

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

      Účtovný hospodársky výsledok                                              27.381,28 eur
      Návrh na rozdelenie:
                                    -   daň zo zisku                                           6.687,17    eur 
                                     -  nedeliteľný fond /10 %/                          2.738,12    eur
                                     -  fond na krytie ZP  z privatizácii            14.455,99    eur
                                     -  sociálny fond                                          3.500,00    eur
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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

                     Podnikateľský zámer pre rok 2015 v    eurách /návrh/

A. Základné údaje
Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo
So sídlom Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
IČO 31398669
Počet pracovníkov prepočítaných sedem

B. Charakteristika podnikania
Zväz  chovateľov  ošípaných  zabezpečuje  z poverenia  Ministerstva  pôdohospodárstva 
šľachtenie a plemenitbu ošípaných.  Náplň a predmet činnosti je vykonávaný podľa zákona 
číslo  194/1998  Z.z.  O šľachtení  a plemenitbe  hospodárskych  zvierat.  Ministerstvo 
pôdohospodárstva  SR  udelilo  s účinnosťou  od  1.1.1999  Zväzu   postavenie  „Uznanej 
chovateľskej  organizácie“  pod  číslom  984/1998-520  a poverilo  ho  výkonom  úloh 
starostlivosti o rozvoj šľachtenie a plemenitby pod číslom 982/1998-520 a 983/1998-520. 
Prostredníctvom tohto poverenia zabezpečuje vedenie plemennej knihy, spravuje register 
a evidenciu  plemenných  zvierat  ošípaných.  Z vedením  plemennej  knihy  a plemenárskej 
evidencii súvisia činnosti ktoré zväz zabezpečuje jednak cez dotácie z MP a to sú činnosti:
- administrácia údajov bonitácie základného stáda
- výbery plemenných zvierat a výbery matiek kancov
- vydávanie dokumentov, preukazov a informačných materiálov z PK
- kompletné spracovávanie databáz plemennej knihy a jej aktualizácie
- vykonávanie činnosti šľachtiteľskej rady a výberovej komisie
- konzultačnú a informačnú činnosť v oblasti šľachtenia
- propagačná a publikačná činnosť v oblasti šľachtenia

Zmysle tohto poverenia Zväz chovateľov ošípaných tiež zabezpečuje služby nedotované 
a fakturované chovateľom za:
- hodnotenie zvierat chovateľovi
- vykonávanie bonitácií základných stád
- za  vydávanie  osvedčení  o použití  kancov  v prirodzenej  plemenitbe  a v inseminácii 

o použití kanca pochádzajúceho z importu 
- za  vystavenie  duplikátu  potvrdenia  o pôvode,  osvedčenia  o identite  a osvedčenia 

kanca v plemenitbe
- testáciu plemien a hybridov ošípaných cestou hodnotenia, výberu a zaraďovania
      plemenných prasničiek a kancov do plemenitby.
Zväz v zmysle zákona zriaďuje odborný orgán „Šľachtiteľská rada“, ktorá určuje kritériá pre 
zaradenie plemenných zvierat do ďalšieho chovu. Preto aby mohli byť zvieratá zaradené 
do  šľachtenia  u potomkov  vybraných  plemenníkov  a prasníc  sa  zabezpečuje  testácia 
zvierat  a jednotlivých  kombinácií  úžitkového  hybrida.  Testácia  sa  vykonáva  na  Stanici 
výkrmnosti a jatočnej hodnoty v Spišských Vlachoch. 

15

mailto:zchod@vuzv.sk


C. Štruktúra činnosti
Plemenárska činnosť 
Hodnotenie a výber zvierat, bonitácie, klasifikácia plemenných zvierat, vydávanie potvrdení 
o pôvode,  zápisy  plemenných  zvierat,  vydávanie  osvedčení  na  pôsobenie  plemenného 
zvieraťa v prirodzenej plemenitbe a v inseminácii.
Plemenná  kniha a plemenárska  evidencia,  zaznamenávajú  sa  všetky  informácie 
o čistokrvných a hybridných plemenných zvierat ošípaných. 
Plemennú  knihu  a plemenársku  evidenciu,  hodnotenie  zvierat  a administráciu  úkonov 
plemennej knihy zabezpečujú 5 pracovníci včetne predsedu zväzu.
Testácia ošípaných sa zabezpečuje na SVJH v Sp. Vlachoch. Po odporazení zvierat na 
bitúnku,  sa  vykoná  vyhodnotenie  sledovaných  ukazovateľov  úžitkovosti,  prírastkov, 
konverzii krmiva, hodnotenie podielu jednotlivých partií mäsa a kvality mäsa. Pre rok 2014 
sa počíta otestovať 237 potomkov po plemenných zvieratách.
                      
D. Ekonomika a hospodárenie zväzu v roku 2015                        
Výnosy celkom za celý zväz                                                219.812,- Eur. 
Náklady celkom                                                                    219.347,- Eur 
Zisk                                                                                             465,- Eur 

Testovanie ošípaných    

Výnosy     -  výnosy Sp. Vlachy                                                          28.847,-
                  z toho presun odstavčatá 25 x 237 x 1,49                         9.887,- 
                            výkrm 80 x 237 ks x 1,0 eur/kg                               18.960,-
                 -   prenájom                                                                        6.700,-
                 -   dotácia na testáciu                                                       21.000,-
                Spolu                                                                                 56.547,-

Náklady – nákup odstavčiat                                                                9.887
              -  služba výkrm ošípaných 80x237x1,2                               22.752,-
              -  prevádzkové náklady                                                       24.908,-
                  z toho osobné náklady                        5.000,-
                             mater. náklady                         2.100,-
                             služby                                       2.000,-
                             odpisy                                    13.208,-  
                             dane, poistenie                        2.600,-
                 Spolu                                                                                 57.547,-
Celkom výnosy                                                       56.547,- Eur
Celkom náklady                                                      57.547-
Hospodárenie                                                    -      1.000,-    

Plemenné oddelenie

Výnosy     - hodnotenie zvierat a ost. služby                                    45.000,- Eur
Náklady    - náklady na šľachtiteľov                                                  49.800,-
                     z toho mater. náklady                       7.300
                                služby                                    6.500    
                                osobné náklady                   28.000 
                                ost. náklady                           8.000
 
Celkom výnosy                                                                        45.000,- eur,-
Celkom náklady                                                                       49.800,- eur
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Strata                                                                                 -      4.800,- eur

Plemenná kniha

Výnosy        - dotácia PK                                                                     50.000,- eur

Náklady       - mater. náklady                                                                5.000,-
                    - služby                                                                            12.000,-
                    - osobné náklady                                                             25.700,-
                    - dane                                                                                   400,-
                    - odpisy                                                                              3.700,-
                    - ostatné náklady                                                               3.200,-

Výnosy celkom                                                             50.000,- eur
Náklady celkom                                                            50.000,- eur
Hospodárenie                                                                        0

Ostatné činnosti správa a riadenie

Výnosy        - dotácia výstavy                                                              10.000,- 
                    - zúčtovanie opravnej položky                                         51.765,-                   
                    - tržby AX                                                                           6.500,- 
Náklady       - výstava náklady                                                             15.000,-
                     - réžia podniková                                                            80.589,37

Celkom výnosy                                                         68.265,-
Celkom náklady                                                        62.000,-
Zisk použitý na vykrytie strát                                      6.265,-

Celkové hospodárenie družstva

                Výnosy celkom                   219.812,- Eur
                Náklady celkom                  219.347,-   
                Zisk                                             465,- eur               

Dotácie:
                                          2012                 2013               2014                2015*
Plemenná kniha              66.580,80         54.067,52        54.341,72       50.000,-
Testácia                          24.664,59         23.123,89        23.199,93       21.000,- 
Výstavy                           13.775,00         10.623,-           12.814,00       10.000,-
_________________________________________________________________________

S p o l u :                    105.020,39           87.814,41         90.355,65       81.000,-

Spracoval Ing. Kurek 
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