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Správa o činnosti Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo
za rok 2013

Dovoľte  mi,  aby  som Vás  všetkých  privítal  na  dnešnej  členskej  schôdzi,   
na  ktorej  Vás  chceme  informovať  o činnosti  predstavenstva  za  uplynulé  obdobie, 
zhodnotiť činnosť nášho zväzu za rok 2013 a poukázať na vývoj v chove ošípaných 
za rok 2013 až do dnešných dní.  Zhodnotíme dosahované výsledky a ďalšie aktivity 
zväzu až do dnešného dňa. 

Tak ako aj v predošlých rokoch aj tento krát bude celková správa pozostávať 
z troch častí.  V prvej časti zhodnotíme vývoj v chove ošípaných, ktorý bol za minulý 
rok veľmi náročný na riešenie viacerých úloh. V druhej časti zhodnotíme plnenie úloh 
na  úseku  šľachtenia  a plemenitby,  túto  správu  prednesie  p.  Horváth. V tretej  časti 
zhodnotí plnenie podnikateľského zámeru p. Kurek, ekonóm zväzu. 

Rok 2013 bol taktiež veľmi náročný na riešenie mnohých úloh a riešili sme ich 
priebežne  tak,  ako vznikali  počas  minulého roka.  Rok 2013 bol  obdobný ako rok 
2012, ale oproti predchádzajúcim rokom bol podstatne priaznivejší.

I napriek tomu,  že  sa  mierne zlepšila  situácia  čo sa  týka stavov ošípaných  
a  produkcie  bravčového  mäsa,  v porovnaní  s  predchádzajúcim  rokom  sa  stále 
nachádzame kdesi  na  dne a nevieme sa  od toho dna  odraziť.   Chov ošípaných na 
Slovensku stále  patrí  medzi rizikové komodity,  aj  keď je veľká snaha sa vymaniť 
z tejto neutešenej situácie. 

Pri  podpore  Ministerstva  pôdohospodárstva  a rozvoja  vidieka  Slovenskej 
republiky, ktorá sa dostáva od samotného ministra Ľubomíra Jahnátka ako aj ostatných 
pracovníkov  rezortu,  sa  hádam  aj  posunieme  o niečo  ďalej  a postupne  budeme 
zvyšovať  produkciu  bravčového mäsa.  Naďalej  trvá  tvrdý boj  o vylepšenie  pozícií 
v chove ošípaných, ktoré sme pred rokmi  stratili.

Aj  keď  máme  ministra,  ktorý  má  veľký  záujem  o pozdvihnutie  živočíšnej 
výroby,  stále ešte nemôžeme povedať,  že sa situácia výraznejšie zmenila a že sme 
tento boj vyhrali. 

Chov  ošípaných  sa  nachádza  v hlbokej  kríze,  i keď  sa  situácia  čiastočne 
zlepšila, no nie natoľko aby sme samy boli spokojní. 

Rok 2013 hneď od začiatku nevyzeral nijak priaznivo, keď hneď v úvode roka 
sme museli  čeliť nízkym cenám. V tom čase sa jatočné ošípané predávali v cenách 
1,15 – 1,20 EUR za kg živej hmotnosti, ale ani nebolo kde odporaziť jatočné ošípané.  
Najväčšie problémy boli na južnom a strednom Slovensku kde bola okamžitá potreba 
odporaziť jatočné ošípané v počte cca 2 500 ks v hmotnosti nad 120kg ž.h. V tom čase 
sa  na  podnet  zväzu  uskutočnilo  stretnutie  s generálnym  riaditeľom  sekcie 
poľnohospodárstva  p.  Vajsom  a chovateľmi,  kde  sa  rozobrali  problémy  v odbyte 
a cenách. Riešenie bolo na úrovni štátneho tajomníka p. Štefana Adama, gen. riad. p. 
Vajsa a generálnej riaditeľky sekcie potravinárstva p. Nouzovskej, kde záchrana mala 
byť OR - BILLA. 

BILLA ponúkla riešenie, ktoré sme nemohli akceptovať – cena rampa 1,18 EUR 
za 1 kg živej hmotnosti.

Na tomto stretnutí  bola nastolená otázka porážky, keď na Slovensku nemáme 
v prevádzke bitúnok s väčšou kapacitou porážok. 

Taktiež sme zaujali stanovisko k vrátkam DPH – keď u niektorých chovateľov 
v tom čase  boli  niekoľko mesiacov zadržiavané  vrátky,  pričom zo strany SR bolo 



podľa  informácie  chovateľov  všetko  v poriadku.  Tento  problém  pretrváva   do 
dnešného dňa.  S týmto problémom sme boli priamo za p. ministrom, kde sa on sám 
informoval  o možnostiach  riešenia  problému  a odporučil  nám  ďalší  postup. 
Podotýkam, že problém nie je na Slovensku , ale maďarská strana nekontaktuje s ich 
daňovým  orgánom.  Určite  budeme  v tom  pokračovať  až  do  vyriešenia  daného 
problému.

Od  nástupu  p.  ministra  na  MPRV  SR  boli  všetky  jednania  korektné, 
zaznamenali sme ochotu riešiť problémy v chove ošípaných a spoločne sme hľadali 
východiská z tejto nepriaznivej situácie. Viacerých jednaní a stretnutí na MPRV SR, 
ale  aj  s p.  ministrom  sa  zúčastnili  zástupcovia  zväzu,  ako  aj  viacerí   chovatelia 
ošípaných. Za účasti p. Al Hadiho, p. Bolečka, p. Slocika, p. Rybnikára, p. Valáška 
a ďalších  chovateľov  sme  hľadali  východiská  z danej  nepriaznivej  situácie.  Na 
viacerých  stretnutiach  sme  nastolili  okruh  otázok,  ktoré  by  mohli  pomôcť  chovu 
ošípaných. Je potrebné povedať, že máloktoré sa podarilo dotiahnuť do takého stavu, 
aby sme sami boli úplne spokojní.  

Pán   minister  pri  všetkých  stretnutiach  vždy  deklaroval  pomoc  pre  chov 
ošípaných Pri  jednom zo stretnutí,  kde sme prejednávali  podporu na AW (životné 
podmienky) môžem povedať, že  sme vydrankali podporu  200 000 EUR na podporu 
pre ŠCH a RCH. Táto podpora aj bola vyplatená. 

Ďalšie stretnutia sa uskutočňovali s p. ministrom a ďalšími pracovníkmi MPRV 
SR za účelom prípravy podpory pre roky 2014 – 2020. Pri programovaní pre  nové 
plánované obdobie pre roky 2014,  2015 – 2020 sa nám nepodarilo  dostať ošípané 
medzi  citlivé  komodity,  v  ktorých sú  zaradené  HD,  ovce  – kozy,  ale  aj  špeciálne 
plodiny. Tým sa nám nepodarilo zrovnoprávniť rozdiely medzi ošípanými a ostatnými 
druhmi  hospodárskych  zvierat,  ale  to  je  odpoveď  z Bruselu.  Možnosť  zaradenia 
ošípaných  medzi  citlivé  komodity  sme  prejednávali  so  štátnou  tajomníčkou  p. 
Magdalénou  Lacko  Bartošovou  ktorá  ma  na  starosti  vyjednávanie  a negociácie 
v Bruseli. Navrhli  sme, aby sa spolu s p. ministrom pokúsili zaradiť ošípané medzi 
citlivé komodity. Nepodarilo sa, a tak prišiel do úvahy iný variant pre podporu chovu 
ošípaných

V roku  2013  sa  pripravovala  Spoločná  poľnohospodárska  politika  pre  roky 
2014  –  2020,  kde  sme sa  každej  akcii  zúčastňovali  a pripomienkovali  návrhy.  Pri 
stretnutí  s p.  ministrom  sme  ho  požiadali,  aby  sa  nepresúval  balík  finančných 
prostriedkov  z druhého  piliera  do  prvého  vo  výške  25%,  pretože  nebude  dostatok 
finančných  prostriedkov  pre  monogastrické  zvieratá,  ktoré  môžu  čerpať  finančné 
prostriedky len z druhého piliera. Pán minister zareagoval okamžite a výsledkom bol 
presun nižší o 7%. 

Zároveň sa hovorilo aj o podpore pre rok 2014, ktorý je prechodný. Takmer 
všetci chovatelia, až na málo výnimiek, ukončili   čerpanie podpory na AW (životné 
podmienky  zvierat)  v  roku  2013,  to  znamená  že  podpora  v roku  2014  by  nebola 
žiadna. Hľadali sa iné možnosti a výsledok je popri AW tzv. III. pilier.



Keďže sa  nepodarilo  zaradiť  ošípané  medzi  priame platby  tak,  ako  sme  o to 
žiadali,  MPRV  SR  v záujme  zachovania  a udržania  výroby  bravčového  mäsa  na 
Slovensku hľadalo iné možnosti ako podporiť chov ošípaných. 

Nepodarilo sa, a tak prišiel do úvahy variant, kde sa podpory rozdelili do dvoch 
pilierov. 

Prvý pilier: zo štátnej pomoci (tzv. III. Pilier)
Druhý pilier: Životné podmienky zvierat. 

Podpora pre chovateľov ošípaných
Priame podpory - pre chovateľov ošípaných pre roky 2014 – 2020 sa počíta s takými 
podporami:

1) Pre rok 2014 sa predpokladá

v III. pilieri s podporou 150 € na  VDJ prasníc  a 20 € na 1 VDJ vo výkrme

Pre roky 2015 – 2020 sa počíta s týmito podporami

           z III. piliera 100 € / 1 VDJ prasníc a 20 € na 1 VDJ vo výkrme
      

 Životné podmienky zvierat                 150 € na 1 VDJ prasníc 
                                                        a 20 € na 1 VDJ vo výkrme.

Tieto podmienky majú platiť počas celého obdobia rokov 2015 – 2020. Ja som 
osobne presvedčený, že takto stabilne nastavené podmienky zaujmú chovateľov, ktorí 
ešte celkom neskončili s chovom ošípaných a vrátia sa k produkcií bravčového mäsa. 
Pri  týchto  stretnutiach  sme  predložili  aj  ďalšie  návrhy,  ktoré  sme  už  viac  krát 
spomínali  a    požiadali  sme  p.  ministra   o pomoc  pri  riešení  viacerých  úloh, 
vyplývajúcich z potrieb chovateľov. 

Boli to nasledovné požiadavky, ktoré pomôžu zachovaniu živočíšnej výroby:

1. Podporiť spotrebu domácich produktov, t.j. produktov obsahujúcich minimálne 
75% suroviny z domácich zdrojov,

2. Nedovoliť výnimku na bravčové mäso v značke pôvodu krajiny SK a výrobkom, 
ktorým  bude  udelená  značka  kvality  SK,  ak  nebudú   striktne  dodržiavať 
minimálny podiel 75% surovín z domácich zdrojov.

3. Podporiť produkciu plemenného materiálu na obnovu, ale aj na rozširovanie 
stavov prasníc na Slovensku.
 

4. Vytvoriť podmienky pre  prepojenie výroby, spracovania a predaja produktov 
živočíšnej výroby s rovnomerným rozdelením marží na všetkých stupňoch výroby 
a  predaja,  k  tomu  je  potrebný  hlavne  záujem  o  riešenie  situácie  zo  strany 
spracovateľov a obchodu,



5. Vytvoriť  rezervnú zásobu obilia zo štátnych rezerv pre monogastrické zvieratá 
v prípade  nepredvídateľných  situácií  a cenových  špekulácií.  (Hlavne  pre 
producentov hospodáriacich bez pôdy.)

6. Podporiť možnosť skrmovania mäsokostnej kafilerickej múčky pre skrmovanie 
monogastrickým zvieratám pri dodržaní krížového spôsobu skrmovania. 

7. Podporiť  ozdravné  programy v chove  ošípaných,  kde  po  ozdravení  je  reálny 
predpoklad podstatne vyššej úžitkovosti a tým aj stability v produkcii bravčového 
mäsa (pripraviť a v prípade potreby sa môže použiť).           

8. Doriešiť  otázku  porážok  jatočných  ošípaných.  Momentálne  značnú  časť 
produkcie  vyvážajú slovenskí chovatelia do zahraničia, hlavne Maďarska, Poľska 
a iných krajín, ale čo sa stane ak vznikne kritická situácia v nákazovej situácií.

9. V záujme posilnenia vyjednávacej pozície výrobcov vytvoriť odbytové združenie 
s možnosťou porážky ošípaných na vlastnom bitúnku. Asi je to hudba budúcnosti, 
nakoľko  sú  tak  postavené  podmienky,  že  pre  chovateľov  sú  nerealizovateľné. 
Minimálny počet subjektov musí byť 20.

10. Zvýšiť zaťaženosť VDJ na ha pp.  Podľa zaťaženia diferencovať výšku podpory 
a pri  nesplnení  krátiť  stanoveným  prepočtom  podporu.  Takto získané  finančné 
prostriedky presunúť do kapitoly živočíšnej výroby. 

11. Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu kvality dovážaných surovín zo zahraničia, hlavne 
výrobných mias a mrazených surovín na výrobu potravín

To boli  najčastejšie a najhlavnejšie nastoľované úlohy na riešenie pre potreby 
chovateľov ošípaných na úrovni ministerstva.  Niektoré z týchto úloh sa podarilo 
zrealizovať, niektoré sú v riešení a viaceré sa hádam vyriešiť ani nepodarí. 

Súčasná  situácia  v chove  ošípaných je  zhodná  s minulým rokom čo sa  týka 
stavov  ošípaných  celkom,   mierne  sa  zvýšili  stavy  prasníc,  keď  ich  máme  viac 
o necelých 500 ks. Čo môžeme skonštatovať, že sa nám podstatne zlepšili parametre 
úžitkovosti, keď obratkovosť sa zvýšila z 1,84 na  1,96 oproti predchádzajúcemu roku. 
Podľa dosahovaných parametrov v I.Q 2014 sa črtá ešte ďalšie zlepšenie parametrov 
úžitkovosti. Na týchto výsledkoch sa podieľajú zahraničné spoločnosti, ale aj viacerí 
slovenskí  chovatelia,  ktorí  v minulom  roku  zvyšovali  parametre  úžitkovosti  a  aj 
samotnú výrobu. 

Taktiež významný podiel  na tom má priaznivá cena jatočných ošípaných, ktorá 
bola zhodná s  predchádzajúcim rokom a dosiahla priemernú hodnotu 1,35 EUR za kg 
živej hmotnosti. Priaznivá cena sa dosahovala predovšetkým tým, že bol kontinuálne 
zabezpečovaný vývoz do zahraničia a zahraničný spracovateľ si kvalitu zo Slovenska 



cení viac ako samotní domáci spracovatelia.  V súčasnosti  sa väčšia časť produkcie 
vyváža do zahraničia. 

V roku 2013  sa dosiahla celková výroba 75 671 ton živej hmotnosti, čo je viac 
o 3 030 ton ako v predchádzajúcom roku a vyviezlo sa 77 375 ton živých ošípaných do 
krajín EÚ, predovšetkým do Maďarska, Česka, Poľska a ďalších krajín. 

Dovoz živých ošípaných na Slovensko (podľa údajov RADELA) činil 61 082 
ton živej hmotnosti z Poľska, Českej republiky, Holandska ale aj z Maďarska. Nemôže 
to byť v dôsledku cien jatočných ošípaných, pretože naše ceny sa odvíjajú od cien 
v Nemecku a tie boli poväčšine na našej úrovni.             

 Dovoz mäsa (čerstvé, solené, údené, konzervy) bol vo výške 99 625 ton, čo je 
po prepočte spolu so živými  ošípanými celkový dovoz 147,3 tis ton. 

Na Slovensku sa odporazilo 628,0 tis ks ošípaných v celkovej hmotnosti 54 157 
ton JUT. Samozásobenie sa odhaduje na cca 14 000 ton, čo je asi 110 tis ks. Celkový 
vývoz vrátane živých ošípaných bol 61,1 tis. ton.

Podľa ŠVPS SR na Slovensku v roku 2013 bolo od porazených  628 006 ks 
jatočných ošípaných, čo je spolu s prasnicami cca 61 000 ton jat hmotnosti.

Do tejto bilancie je potrebné zarátať aj  dovoz tzv. OSTATNÉ BRAVČOVÉ 
MÄSO v množstve 62,4 tis ton, ktoré sa nezapočítava do bilancie (sadlo,  orezky, 
rôzne vnútornosti, separát, kože a iné suroviny).

Pri obchodovaní so zahraničím všeobecne vznikajú nemalé problémy prijatím 
zákona pri realizácií platieb v hotovosti do 15 000 EUR , čo spôsobilo na určitý čas 
neistotu, pokiaľ sa neodskúšal nový spôsob platby, pripadne pokiaľ sa našli cesty ako 
zabezpečiť, aby chovateľ svoje finančné prostriedky dostal na svoj účet. Momentálne 
s platbou neevidujeme väčšie problémy okrem vrátky DPH.

 



Bilancia v číslach
Potreba pre obyvateľstvo ..............................................175 000 ton
Výroba prepočet  mäso na kosti.......................................61 611 ton
Vývoz  prepočet  mäso na kosti.......................................88 250 ton
Potreba dovozu mäso na kosti.......................................189 100 ton
 

Aktuálna situácia vo výrobe a spotrebe bravčového mäsa v SR
1) Celková produkcia bravčového mäsa v roku 2013 bola 75 671 ton.
2) Pri spotrebe  32 kg bravčového mäsa na obyvateľa je celková potreba  

pre  Slovensko  173  120  ton  mäsa  na  kosti,  čo  je  v  prepočte  na  živú 
hmotnosť  218  000  ton.  Spotreba  z  domácej  produkcie  je  krytá  iba  na 
34,7%.

3) Z toho sa vyviezlo 61 108 ton a dovoz bol 147 269 ton. 
Podľa údajov Radela s.r.o. dovoz stúpol v roku 2013 oproti  predchádzajúcemu roku o 
18,5%.

Na celkovom dovoze bravčového mäsa sa podieľalo
1) 65,6% mäso čerstvé, chladené a mrazené.
2) 25,4% výrobky a konzervy.
3)   9,0% ostatné bravčové mäso.

Podľa ŠVPS SR na Slovensku v roku 2013 bolo od porazených 628 006 ks jatočných 
ošípaných čo je spolu s prasnicami cca 61 000 ton jat hmotnosti.

DOVOZ podľa ŠVPS SR

2013 CHOV VYKRM JATOCNE SPOLU
Belgicko 1 970 1 970

Česko 2 195 24 714 80 008 106 917
Dánsko 11 060 10 596 21 656

Francúzsko 4 570 574
Holandsko 14 945 5 534 20 479
Maďarsko 104 1 965 189 349 191 418
Nemecko 11 098 28 472 39 570

Poľsko 6 4 8 024 8034
Rakúsko 2 2
Taliansko 200 200

SPOLU 28 316 48 377 314 127 390 820
  

2014  
Česko 422 8 152 14 986 23 560

Dánsko 7 887 601 8 488
Francúzsko 4 4
Holandsko 696 962 1 658
Maďarsko 21 28 23 408 23 457
Nemecko 1 750 601 10 311 12  662

Poľsko 5 4 184 4 189
Rakúsko 4 4
SPOLU 10 789 9 382 53 851 74 022

 
VÝVOZ podľa ŠVPS SR



2013 CHOV VYKRM JATOCNE SPOLU
Česko 650 11516 7758 19924

Maďarsko 2600 66951 278676 348227
Poľsko 62460 10088 72548

Rakúsko 1699 1699
Rumunsko 380 43547 22875 66802
Slovinsko 21876 21876
Taliansko 650 79 729

SPOLU 3630 207000 321175 531805
  

2014  
Česko 545 545

Maďarsko 1457 22770 68497 92724
Nemecko 1449 1449

Poľsko 150 19141 6549 25840
Rumunsko 2100 16132 8706 26938
Slovinsko 4520 4520
Taliansko 700 700

SPOLU 3707 63263 85746 152716
2013 CHOV VYKRM JATOCNE SPOLU
Česko 650 11516 7758 19924

Z daného prehľadu je vidieť, že vyvezieme viac bravčového mäsa než vyrobíme 
doma. Naše kvalitné bravčové mäso ide mimo Slovenska a dováža sa k nám poväčšine 
menej kvalitný tovar,   z ktorého sa vyrábajú rôzne výrobky v extra triede a ponúkajú 
sa domácim spotrebiteľom.

Ďalšia činnosť Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku.

Okrem šľachtiteľskej činnosti a plemenitby, ktoré sú hlavnou činnosťou zväzu, 
vykonáva  zväz  aj  rad  ďalších  činnosti  pre  chovateľov  ošípaných.   Zastupuje 
chovateľov  ošípaných  pri  rôznych  jednaniach  s MPRV  SR,  ŠVPS  SR,  so 
samosprávnymi  organizáciami,  či  ostatnými   riadiacimi  spoločenskými  a inými 
inštitúciami.

ZCHOS-D v dňoch 30. a 31. mája 2014 zorganizoval akciu „ Chovateľské dni 
ošípaných  na  Slovensku“  pri  príležitosti  20.  výročia  založenia  Zväzu  chovateľov 
ošípaných na Slovensku-družstvo.

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

Pri tejto príležitosti ZCHOS-D si Pamätným listom a plaketou ocenil prácu mnohých 
ľudí ktorí sa podieľali na rozvoji chovu ošípaných na Slovensku.

Za  obdobie  minulého roka  sme sa  dopracovali  k  zníženiu  poplatkov za  elektrickú 
energiu v SVJH Bučany, 

Spolupráca s organizáciami a inštitúciami. 



Pochopiteľne  najčastejšie  jednania  boli  na  úrovni  MPRV  SR  pri  rôznych 
stretnutiach so zástupcami  ministerstva, či organizovaní aktivít zo strany ministerstva, 
jednaniami   priamo s p.  ministrom ,  štátnymi  tajomníkmi,  generálnymi  riaditeľmi, 
riaditeľkou  a  pracovníkmi  odboru  živočíšnej  výroby  a aj  s  ostatnými  pracovníkmi 
MPRV SR. Jednania s týmito pracovníkmi boli vždy korektné, kde sa hľadali spôsoby 
ako pomôcť chovateľom ošípaných. 

Ďalej  sa  zúčastňujeme  jednaní  a rokovaní  na  MPRV  SR  pri  príprave  a 
pripomienkovaní rôznych legislatívnych návrhov a iných činnosti a aktivít, tykajúcich 
sa chovu ošípaných. 

V roku 2013 sme sa najviac pričinili  o podporu pre AW (životné podmienky 
zvierat) a aktívne sme sa podieľali aj na príprave celého materiálu po odovzdanie na 
prerokovanie do Bruselu. 

Ďalším partnerom pre spoluprácu a zastupovanie chovateľov ošípaných je SPPK, 
kde  sa  spolupodieľame  na  riešení   legislatívneho  procesu  schvaľovania  zákonov, 
riešení  celkovej  situácie  v chove  ošípaných.  Zúčastňovali  sme  sa  takmer  všetkých 
jednaní a stretnutí organizovaných SPPK. S touto samosprávnou organizáciou máme 
dlhodobú  a dobrú  spoluprácu.  Máme  stáleho   zástupcu  Ing.  Al  Hadiho  v Bruseli 
v COPA  pre  komoditu  ošípané,  ktorý  sa  určitý  čas  nezúčastňoval  jednaní   za 
Slovensko z dôvodu nezaplatenia  poplatku SR.  V súčasnosti  sa znova zúčastňuje  a 
podáva informácie na predstavenstve zväzu.   

V poslednom období sme zintenzívnili spoluprácu s NPPC – Výskumným ústavom 
živočíšnej  výroby,  ktorú  hodnotíme  veľmi  pozitívne.  Zväz  okrem  toho  že  sa 
pravidelne  zúčastňuje  mnohých  akcií  poriadaných  NPPC  –  VUŽV,  odpočtov 
výskumných  úloh  a samotnej  realizácie  výstupov  výskumných  úloh.  Najviac 
spolupracujeme s Ústavom genetiky  a reprodukcie,  a  Ústavom šľachtenia  zvierat  a 
kvality  produktov  pri  šľachtení  a plemenitbe,  hodnotení  plemenných  ošípaných 
ANIMAL MODELOM – BLUP, ale aj v oblasti inovácie technológií. 

Pri tejto príležitosti musíme sa poďakovať NPPC -VUŽV pri organizovaní akcie 
„Chovateľské dni ošípaných“ a taktiež pri organizovaní seminára „Medzníky v chove 
ošípaných na Slovensku“ Tu bola  veľká pomoc materiálna  (zabezpečenie  mäsa na 
varenie  gulášu,  mäsa  na  výrobu  klobás,  vyprážanie  oškvarkov,  ako  aj  odborné 
moderovanie  pri  všetkých  akciách.  Poďakovanie  osobne  patrí  p.  Barackému,  
p.  Demovi,  ale hlavne p.  Jankovi Hubovi,  ktorý bez problémov zvládol celú réžiu 
tohto podujatia   

Vysoko hodnotíme spoluprácu s Plemenárskymi  službami  SR,  š.p.  a samotnými 
plemenármi  na  obvodoch.  Bez  dobrej  spolupráce  si  ani  nevieme  predstaviť  dobré 
fungovanie  plemenitby  a šľachtenia  na  Slovensku.  Spolu  s plemenárskymi 
pracovníkmi vykonávane množstvo spoločných úloh,  kde jednotlivé úkony na seba 
nadväzujú a vyžaduje sa súlad činnosti. Plemenárskym službám SR a predovšetkým 
riaditeľovi  p.  Štefanovi  Rybovi  patrí  veľké  poďakovanie  za  spoluprácu  pri 
organizovaní  a zabezpečení  “Chovateľských  dní  ošípaných“,  ktoré  sa  uskutočnili 
30. a 31. mája 2014. . Určite v prípade potreby a požiadavky na spoluprácu im túto 
poskytnutú pomoc oplatíme.  Spolu s plemenármi sa zúčastňujeme na príprave výstavy 
AX v Nitre, bonitácií ZS prasníc, jednotlivých hodnotení plemenných zvierat a iných 
činnosti, kde je potrebná spolupráca. Tu je potrebné sa  zvlášť poďakovať jednotlivým 
pracovníkom PS SR na obvodoch.

Ďalej  môžeme  veľmi  pozitívne  hodnotiť  aj  spoluprácu  s AX  Nitra  pri 
organizovaní akcie „Chovateľské dni ošípaných“ a taktiež pri organizovaní seminára 



„Medzníky  v chove  ošípaných  na  Slovensku“,  kde  AX nám vyšiel  plne  v ústrety. 
Poďakovanie patrí p. riaditeľovi Ďurkovičovi ako aj ostatným pracovníkom.  Tešíme 
sa  na  spoluprácu  s výstavníctvom  pri  organizovaní  Agrokomplex  a  to  hlavne  pri 
realizácii  expozície  živočíšnej  výroby  na  výstave,  ktorá  sa  tohto  roku  uskutoční 
v dňoch 21 – 24. augusta 2014.

Veľmi  úzku  a dobrú  spoluprácu  máme  aj  so ŠVPS  SR  v Bratislave,  kde  sa 
zúčastňujeme  podľa  potreby  a na  požiadanie  pri  riešení  zverozdravotných  situácií, 
rôznych školení a iných aktivít poriadaných ŠVPS.

Z ďalších aktivít Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku vyberáme.

Tak  ako  po  minulé  roky  aj  nateraz   sme  zostali  pri  spracovaní  a posielaní 
informácií  o cenovom vývoji  a  doporučení  ceny pre  aktuálny týždeň a  podávaní  a 
poskytovaní krátkodobých  prognóz.  Tak  ako  aj  predtým  pri  podávaní  týchto 
informácií  vychádzame  z údajov  od  našich  chovateľov,  EUROSTATU,  ale  aj 
z cenového vývoja v Českej republike, ako aj  z vývoja v Maďarsku, ktorý je naším 
najväčším zahraničným odberateľom.

Zväz sa zúčastňuje takmer všetkých potrebných akcií poriadaných MPRV SR, 
SPPK v Bratislave, ŠVPS SR, PS SR a iných organizácií a zväzov Slovenska. 

Pri  týchto jednaniach sa snažíme vždy spolupracovať čo na najlepšej  úrovni 
s tým, že chceme pre zväz dosiahnuť čo najlepšie podmienky resp. postavenie.

Šľachtiteľská činnosť

Podobne ako po minulé roky aj v súčasnosti Zväz chovateľov ošípaných podľa 
rozhodnutia vydaného MPRV SR je poverený výkonom činností  v oblasti  šľachtenia 
a plemenitby.  Je  to  naším   hlavným  poslaním  a činnosťou,   pre  ktorú  sme  dostali 
licenciu. Ostatné činnosti sú pridružené a vykonávame ich pre chovateľov ošípaných. 
Hlavné činnosti sa nemenia a sú:

1. Zápis do plemennej knihy a plemenného registra 
2. Vydávanie potvrdení o pôvode zvierat
3. Zápis plemenných zvierat z importu do plemennej knihy a plemenného registra
4. Bonitácia základných stád prasníc v ŠCH a RCH
5. Výberové konania a uznávanie ŠCH a RCH
6. Všeobecné výbery kancov ŠCH, RCH, ISK
7. Výbery matiek kancov
8. Predvýbery a výbery zvierat na výstavy
9. Tvorba pripárovacích plánov šľachtiteľmi a kontrola ich dodržiavania
10.  Spracovávanie záznamov z bonitácií, návrh opatrení, kontrola ich plnenia
11.  Konzultačná činnosť v oblasti šľachtenia
12.  Vykonávanie činnosti Rady pre šľachtenie a plemennú knihu a činnosť 
       výberovej komisie podľa zákona č. 194/1998 Z.z

13. Publikačná činnosť
14.  Ostatná a nepravidelná činnosť v súvislosti s výkonom šľachtenia 

a plemenitby



O tejto  činnosti  vás  bude  podrobne  informovať  p.  Horváth  Jozef,  ktorý  je 
v súčasnosti  vedúcim  oddelenia  plemennej  knihy,  predsedom  výberovej  komisie, 
šľachtiteľskej rady a je zároveň aj šľachtiteľom.

Činnosť predstavenstva

Od poslednej členskej schôdze sa predstavenstvo stretlo a zasadalo štyri krát, 
a to konkrétne 22.08.2013, 11.12.2013, 02.04.2014 a 10.06.2014

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.

Ekonomický úsek

Len v krátkosti skonštatujem, že Zväz chovateľov ošípaných  dosiahol kladný 
hospodárky  výsledok v celkovej  sume 8 849,79  EUR,  čo  je  primeraný výsledok 
k výkonom zväzu. Zároveň je potrebné povedať, že tento výsledok je aj v dôsledku 
aktivácie majetku z privatizácie. Vykonali sa mnohé opatrenia na zlepšenie ekonomiky 
zväzu, o ktorých bude hovoriť ešte ekonóm Ing. Kurek, ktorý v ďalšom bode predloží 
podnikateľský zámer pre rok 2014.



                                    Súvahové ukazovatele v tis. eurách
                                                       k 31.12.2013

Ukazovateľ 2006 2007 2008 2009

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

majetok 191,49 256,49 301,78 333,00 182,81 180,35 191,1 167,8

Dlhodobý finančný 
majetok 11,82 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 7,3 0

Obežný majetok 606,55 552,15 529,14 457,92 543,75 509,39 397,3 343,8

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

dlhodobé pohľadávky 20,91 9,49 6,90 2,57 0 0 0 0
krátkodobé 
pohľadávky 227,44 214,70 165,60 109,93 102,42 83,75 0,82 49,1

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

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

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

Vlastné imanie 274,41 182,90 212,81 235,49 265,56 312,35 331,6 330,3

z toho základné imanie 50,15 50,15 50,15 50,15 49,98 49,98 49,9 49,9

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

fondy zo zisku 30,50 35,35 48,23 79,11 101,88 118,79 163,7 182,6

výsl. hosp. min. rokov 96,66 53,54 53,54 53,54 67,87 67,87 67,87 67,8
výsl. hosp. bež. 

obdobia 8,03 14,54 31,56 23,56 17,51 46,39 20,8 6,0

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

z toho rezervy 32,63 22,21 18,82 17,06 2,91 3,27 1,9 2,3

dlhodobé záväzky 3,22 4,48 5,31 5,16 5,60 5,57 5,2 3,9

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

bankové úvery 0 0 0 0 0 0 0 0

Časové rozlíšenie 056 0 0 0 0 0 0 0

Spracoval Kurek
Nitra, apríl 2014



                                    
                                         Ukazovatele hospodárenia v tis. eurách
                                                              k 31.12.2013

Ukazovateľ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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

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

a zvier. - 157,87 - 
172,37

- 
38,29

- 
24,89 -27,16 - 

11,26 - 12,2 - 13,5

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

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

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

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

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

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

Odpisy HaNIM 53,44 43,91 41,92 41,77 151,57 18,74 20,7 20,6

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

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

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

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

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

Nákladové úroky 1,23 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
Výsledok hosp. 

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

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

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



                

                   Podnikateľský zámer pre rok 2014 v    eurách 

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. 

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 2014                        
Výnosy celkom za celý zväz                                                258.717,90 Eur. 
Náklady celkom                                                                   257.542,34 Eur 
Zisk                                                                                         1.175,56 Eur 

Testovanie ošípaných    

Výnosy     -  výnosy Sp. Vlachy                                                          27.788,25
                  z toho presun odstavčatá 25 x 237 x 1,49                         8.828,25,-
                            výkrm 80 x 237 ks x 1,0 eur/kg                               18.960,-
                 -   prenájom                                                                        6.500,-
                 -   dotácia na testáciu                                                       23.199,93,-
                Spolu                                                                                 57.488,18

Náklady – nákup odstavčiat                                                                8.828,25
              -  služba výkrm ošípaných 80x237x1,2                               22.752,-
              -  prevádzkové náklady                                                       34.217,-
                  z toho osobné náklady                      10.850,-
                             mater. náklady a služby           3.100,-
                             služby                                      3.000,-
                             odpisy                                    13.667,-  
                             dane, poistenie                        2.600,-
                 Spolu                                                                                 64.797,25-
Celkom výnosy                                                       57.488,18, Eur
Celkom náklady                                                      64.797,25
Hospodárenie                                                    -      7.309,07    

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
Strata                                                                                 -      4.800,- eur



Plemenná kniha

Výnosy        - dotácia PK                                                                     54.341,72 eur

Náklady       - mater. náklady                                                                6.000,52
                    - služby                                                                            15.000,-
                    - osobné náklady                                                             25.000,-
                    - dane                                                                                   400,-
                    - odpisy                                                                              3.725,80,-
                    - ostatné náklady                                                               3.667

Výnosy celkom                                                             54.341,72 eur
Náklady celkom                                                            54.341,72 eur
Hospodárenie                                                                        0

Ostatné činnosti správa a riadenie

Výnosy        - dotácia výstavy                                                              12.814,- 
                    - zúčtovanie opravnej položky                                         89.074,- 

Náklady       - výstava náklady                                                            12.814,-
                     - réžia podniková                                                            80.589,37

Celkom výnosy                                                        101.888,-
Celkom náklady                                                        93.403,37
Zisk použitý na vykrytie strát                                      8.484,63

Celkové hospodárenie družstva

                Výnosy celkom                   258.717,90 Eur
                Náklady celkom                  257.542,34   
                Zisk                                          1.175,56                

V Nitre, dňa 2.4.2014
Spracoval Ing. Kurek

Dotácie:
                                             2012   2013     2014  
Plemenná kniha  66.580,80                       54.067,52                                54.341,72
Testácia              24.664,59                          23.123,89                                  23.199,93
Výstavy               13.775,00                          10.623,-                                     12.814,00
___________________________________________________________________

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



                                           Z á p i s n i c a
z rokovania náhradnej členskej schôdze Zväzu chovateľov ošípaných na 
Slovensku - družstvo,   konanej dňa 10.6.2014  o 10.00 hod. v Lužiankach.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program členskej schôdze: 
                                           1. Otvorenie
                                           2. Voľba predsedajúceho a komisií členskej schôdze
                                           3. Správa o činnosti zväzu za rok 2013
                                           4. Správa o hospodárení, ročná účtovná závierka za   
                                               rok 2013
                                           5. Správa kontrolnej komisie
                                           6. Plán hlavných úloh a rozpočet  pre rok 2014
                                           7. Diskusia
                                           8. Uznesenie a záver

Bod 1.  
          Predseda Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo (ďalej len 
„zväz“) otvoril jednanie riadnej členskej schôdze a nakoľko pri prezentácii na členskú 
schôdzu zvolanú Predstavenstvom na 9.30 hod. bolo prítomných len 11 členov, čo je 
5,5  %,  členská schôdza bola  ukončená.  Predstavenstvo  podľa  pozvánky o 10.00 
hod.   zvolalo  náhradnú  členskú  schôdzu.  Na  náhradnej  členskej  schôdzi  podľa 
prezenčnej listiny sa zúčastnilo znovu len 23 členov z celkového počtu 201 členov čo 
je účasť 11,4 %.
          Rokovanie schôdze otvoril MVDr. Andrej Imrich s programom uvedeným na 
pozvánke. Navrhol a dal  odsúhlasiť,  aby predsedajúcim členskej schôdze bol Ing. 
Pavol Boleček, ktorý bol jednomyseľne zvolený.    

 Bod 2.
        Predsedajúci členskej schôdze Ing. Boleček navrhol a dal schváliť orgány 
členskej schôdze, ktoré boli jednomyseľne schválené v tomto zložení:
              Návrhová a mandátová komisia:    Ing. Falát, Ing. Uhliarik
              Overovatelia zápisnice:                  Ing. Hranka, Ing. Smutný
              Zapisovatelia:                                 Ing. Kurek , Horváth  
            
Bod 3.

Predseda  zväzu  MVDr.  Andrej  Imrich  v  správe  o činnosti  zväzu   zhodnotil 
celkovú situáciu a vývoj v chove ošípaných na Slovensku, dosahované  štatistické 
ukazovatele  v porovnaní  s predchádzajúcim  obdobím.  Prechádzame  zložitým 
obdobím, keď mnoho chovateľských subjektov zápasí z dosiahnutím zisku v chove 
ošípaných. Realizačná cena v porovnaní aj s rokom 2012 sa dosiahla na rovnakú 
úroveň 1,35 eur/kg. 
         Predseda vo svojej správe informoval členskú základňu o takmer všetkých 
aktivitách  zväzu,  členov  predstavenstva,  ktorí  zabezpečovali  vyjednávanie  s  
pracovníkmi Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a najmä samotným 
ministrom,  štátnym  tajomníkom a generálnym  riaditeľom.  Predstavenstvo  zväzu  a 
jeho  členovia  vyvinuli  značné  úsilie  pri  jednaniach  pre zabezpečenie  lepších 
ekonomických podmienok v chove ošípaných.
Podarilo sa presvedčiť o podpore ministerských pracovníkov a už v tomto roku by 
podpora pre ošípané mala byť vyplatená. Informoval o dobrých vzťahoch s ministrom 



a ocenil  jeho  snahu  pomôcť  chovateľom  ošípaných  zlepšiť  predovšetkým 
ekonomické  podmienky.  V ďalšej  časti  správy  sa  zameral  na  bilanciu  jatočného 
bravčového  mäsa  z hľadiska  výroby,  vývozu  a dovozu.  Zväzom  bola  nanesená 
požiadavka na možnosť používania mäso kostnej múčky v krmivách, čomu nebolo 
vyhovené.  Informoval  o požiadavke  ministerstva  pôdohospodárstva,  aby  Zväz 
chovateľov ošípaných sa pokúsil vytvoriť odbytové združenie. Podľa našej legislatívy 
neprichádza  vytvorenie  do  úvahy  z dôvodu  prijatých  nových  podmienok,  keď  sa 
požaduje minimálny počet v množstve 20 subjektov. A to v tejto chvíli nie je reálne. 

Informoval o riešení návrhu ministerstva, aby zväz hľadal podnikateľský subjekt 
na  odkúpenie  veľkokapacitného  bitúnku  s využitím  zásobovania  veľkoobchodných 
systémov a tým zníženia závislosti  na dovoze mäsa zo zahraničia. MPRV SR vie 
podporiť rekonštrukciu a inováciu,  ale štát  nemôže vlastniť  bitúnok. Zväz požiadal 
ŠVPS o zabezpečení kontrol  dovezeného mäsa so zahraničia,  to sa momentálne 
v plnej miere aj realizuje.

V stavoch ošípaných sa veľké zmeny oproti roku 2012 nezaznamenali, sú na 
rovnakej  úrovni  resp.  zaznamenali  sme  mierne  zvýšenie.  V správe  hovoril  aj 
o organizovaní  chovateľských  dní.  Poďakoval  sa  všetkým  spoluorganizátorom, 
chovateľom  a organizačným  pracovníkom  za  prospešnú  akciu.  Spomenul  a dal 
výklad k problematike o podávaných informácií a o vývoji odbytových cien jatočných 
ošípaných .
        Druhú časť správy o šľachtení a plemenitbe predniesol p. Horváth. V správe 
hodnotil  dosiahnuté  výsledky  v šľachtení  a plemenitbe,  zastúpenie  jednotlivých 
plemien a kombinácií ako aj dosahované parametre. Zhodnotil bonitácie základných 
stád a vedenie plemennej knihy.  Informoval o výsledkoch v počtoch obonitovaných 
kancov a prasníc pri bonitáciách základných stád v ŠCH, RCH, vyhodnotil zaradenie 
podľa  plemien  a daných  kategórií.  Informoval  o počte  ohodnotených  plemenných 
kancov  a prasničiek  a  o počte  novo  zapísaných  plemenných  kancov  a prasničiek 
v roku 2013.

Bod 4.
         Správu o hospodárení podal Ing. Kurek, ekonóm zväzu.
              Celkové výnosy v roku 2013 boli   283.664,93 eur
              Celkové náklady                            273.815,15 eur
              Zisk účtovný                                      9.849,78 eur
              Daňový zisk                                     16.795,87 eur
Informoval o jednotlivých druhov výnosov dosiahnutých v roku 2013 a porovnal ich 
s rokom 2012. Zastavil  sa pokles stavov ošípaných celkom na Slovensku. Výkony 
plemenárskych  činností,  ktoré  zväz  zabezpečuje  sú  porovnateľné  s rokom  2012. 
SVJH v Sp. Vlachoch je prenajatá za odplatu. Testácia ošípaných sa vykonáva na 
stanici  v Spišských  Vlachoch.  Dotácie  ktoré  zväz  obdŕžal,  použil  na  náhradu 
nákladov predmetných činnosti a to na Plemennú knihu vo výške 54.067,52 eur. Na 
testáciu  bolo  vyčerpaných  25.123,89  eur  a výstavy  10.623  eur.  Podal  informáciu 
o hospodárení  jednotlivých  organizačných  jednotiek  vo  zväze.  Priaznivé 
hospodárenie v posledných rokoch malo vplyv aj na celkové majetkové ukazovatele. 
Boli dosiahnuté  dobré ukazovatele hospodárenia,  dosiahol sa priemerný mesačný 
zárobok  889,23  eur/pracovník.  Účtovná  uzávierka  nebola  overená  audítorom, 
nakoľko zväz nespĺňal potrebné parametre.
          Navrhol členskej schôdzi v zmysle uznesenia Predstavenstva družstva ročnú 
účtovnú závierku za rok 2013 schváliť a vytvorený účtovný zisk 9.849,78 eur rozdeliť:
       do nedeliteľného fondu            985,00 eur
       do sociálneho fondu             1.800,00 eur
       do fondu privatizácie            3.201,73 eur   



       daň zo zisku                         3.863,05 eur  

Bod 5.
         Správu kontrolnej komisie podal predseda komisie Ing. Al Hadi, ktorý vo svojej  
správe hodnotil dosiahnuté výsledky, konštatoval, že kontrolná komisia  svoju činnosť 
zamerala  na  preskúmanie  ročnej  účtovnej  uzávierky  a návrhu  rozdelenia  zisku 
vytvoreného v roku 2013, kontrolu podnikateľskej činnosti  a kontrolu hospodárenia 
družstva a jeho organizačných zložiek.
         Predseda  komisie  sa  zúčastňoval  na  zasadnutí  Predstavenstva  zväzu, 
konaných  v dňoch  2.4.2014,  11.12.2013,  22.8.2013  a  12.6.2013.  Hovoril 
o jednaniach  na  MPRV  SR  a zdôraznil  najproblémovejšie  činnosti  v chove 
ošípaných,  ktoré  najviac  ovplyvňovali  ekonomiku  chovu  ošípaných.   Kontrolná 
komisia  preskúmala  ročnú  účtovnú  závierku  a návrh  na  rozdelenie  zisku 
dosiahnutého v účtovnom období.   Kontrolná  komisia  odporučila  členskej  schôdzi 
účtovnú závierku schváliť. 

Bod 6.
Podnikateľský  návrh  a rozpočet  pre rok 2014  predložil  Ing.  Kurek,  podal  správu 
o úlohách zväzu v roku 2014. Celá činnosť zväzu je rozdelená na zabezpečovanie 
plemenárskych činností na základe poverenia MPRV SR a druhá činnosť vychádza 
z podstaty zväzu ako profesnej organizácie zastupujúcej chovateľov ošípaných na 
Slovensku.  Ďalej  v podávaní  návrhov,  vyjadrovanie  k pripravovaným  zmenám 
zákonov,  ktoré  ovplyvňujú  chovateľov  ošípaných.  Uviedol,  že  Predstavenstvo 
podnikateľský návrh na rok 2014  odporučilo  členskej schôdzi schváliť s podmienkou 
obdŕžania dotácii.
V roku 2014 plánuje  dosiahnuť : výnosy celkom      258.717,90 eur
                                                     náklady celkom     257.542,34 eur
                                                     zisk                           1.175,56 eur 

Bod 7.
Diskusia
Ing.  Boleček ako  predsedajúci  v krátkosti  zhodnotil  prednesené  správy  a vyzval 
členov k diskusii. 
Ing. Al Hadi Sinjar
Vystúpil k navrhovaným nových podmienok pre dotácie cez životné podmienky. Celý 
nový návrh nie je dotácia, pretože peniaze pôjdu na chovateľské podmienky a to je 
úhrada nákladov za zníženie zaťaženia zvierat na plochu, čo bude vytvárať stratu.
Ing. Slocik
Vystúpil  k uprednostňovaní  domáceho  šľachtenia,  mám  zahraničný  šľachtiteľský 
program a musím platiť za plemenárske činnosti aj na Slovensku.
Horváth Jozef
Reagoval na vystúpenie Ing. Slocika, s informáciou, že každé plemenné zviera podľa 
zákonov EÚ, musí byť zapísané v PK, resp. PR v danej krajine.
MVDr. Imrich 
Odpovedal na príspevok Ing. Slocika. Podporil vystúpenie Horvátha a zdôraznil, že 
Zväz od roku 2007 nezvyšoval ceny plemenárskych služieb. Maďari tiež ponúkli že 
budú u nás predávať genetiku. 
Ing. Al Hadi Sinjar
Vystúpil  z otázkou  kedy  bude  možné  počítať  s výplatou  prisľúbenej  podpory  na 
životné podmienky.
Ing. Boleček



Realita v chove ošípaných na Slovensku je taká, že vstupom do EÚ v roku 2003 
nastal  úpadok  v chove  ošípaných.  Spomenul  zlú  privatizáciu,  keď  prvovýroba 
nemohla  privatizovať  spracovateľské  podniky,  ktorým  odpredávajú  vyrobenú 
surovinu.  Je  to  presný  opak  toho  ako  je  to  vo  vyspelých  krajinách  s rozvinutým 
poľnohospodársko-potravinárským  komplexom.  Tam  každý  chovateľ  je  akcionár 
bitúnkov,  výrobní  kŕmnych  zmesí  a spolurozhoduje  o cenách  a odborných 
záležitostiach chovu ošípaných.
Ing. Supuka
Vyjadril  sa  k spomínanej   podpore  pre  ošípané.  Pripomenul,  že  ak  sa  nepodporí 
domáce šľachtenie  /mäsové plemená/  nemôže  ďalej  pokračovať  v chove.  Prijatý 
systém šľachtenia dobre funguje SRN, Francúzsku, Rakúsku aj ČR ale u nás na 
tento malý trh to neplatí. Vysvetlil problémy v šľachtení a predaja potomstva v jeho 
chove a žiadal o pomoc aj pre ostatných chovateľov na Slovensku v tejto dôležitej 
oblasti.   
MVDr. Imrich – zareagoval na diskusné príspevky a ubezpečil členov, že sa bude 
problémami zaoberať. Informoval členov, že pri poslednom stretnutí s ministrom bol 
dohodnutý termín vyplatenia podpory a bude to do výstavy Agrokomplex. Intenzívne 
sa pracuje na pripravovaných zmluvách a podrobných podmienkach podpory cestou 
Centra  poľnohospodárskeho  výskumu  v  Lužiankach.  Ďalej  hovoril  o problémoch 
chovateľov ošípaných.  Dáni  na Slovensku,  to  je  ohromná odbornosť,  vybavenosť 
najmodernejšou technológiou, vynikajúce výsledky a to je ten ekonomický predstih. 
Informoval aj o organizovaní Chovateľských dní ošípaných. Poďakoval všetkým ktorí 
prispeli k úspešnému priebehu.

Bod 8.
Predseda  návrhovej  komisie  predniesol  návrh  na  uznesenie  z členskej  schôdze, 
ktoré bolo jednomyseľne schválené.
Predseda predstavenstva MVDr. Imrich sa poďakoval za aktívnu účasť na členskej 
schôdzi a ukončil zasadnutie náhradnej členskej schôdze.

Uznesenia z náhradnej členskej schôdze ZCHOS-D zo dňa 10.6.2014

        Členská  schôdza  bola  zvolaná  na  základe  rozhodnutia  Predstavenstva,  
právoplatnými pozvánkami. Vzhľadom k tomu, že o 9.30 hod členská schôdza nebola 
uznášania  schopná,  pre  neprítomnosť  nadpolovičnej  väčšiny,   bola  zvolaná 
náhradná členská schôdza s rovnakým programom rokovania o 10.00 hod., tak ako 
to bolo uverejnené v pozvánke.
  
        Na riadnej členskej schôdzi bolo od prezentovaných  11  členov, čo je len 5,5 % 
z celkového  počtu  členov  201.  Na  náhradnej  členskej  schôdzi  bolo  od 
prezentovaných  23 členov, t.j. účasť 11,4 %.

Náhradná členská schôdza na svojom zasadnutí prijala nasledovné uznesenia:

Členská schôdza:
I.  Berie na vedomie
           a) správu o činnosti ZCHOS - D za rok 2013 prednesenú MVDr. Imrichom
           b) správu o šľachtení a plemenitbe prednesenú p. Horváthom
           c) správu o hospodárení zväzu za rok 2013 prednesenú Ing. Kurekom

II.  Schvaľuje
            a) predsedajúceho Ing. Bolečka, 



                overovateľov Ing. Hranku, Ing. Smutného,
                zapisovateľov Ing. Kureka a p. Horvátha 
                návrhovú  komisiu v zložení Ing. Falát, Ing. Uhliarik
            b) správu kontrolnej komisie prednesenú AL Hadim
            c) účtovnú závierku za rok 2013
            d) rozdelenie zisku za rok 2013 nasledovne:
                        -  daň zo zisku                                        3.863,05 eur  
                        -  prídel do nedeliteľného fondu                985,00  eur
                        -  prídel do sociálneho fondu                  1.800,00  eur
                        -  prídel do fondu privatizácie                 3.201,73 eur   
            e) predložený podnikateľský zámer pre rok 2014
  
III. Ukladá
            a, predstavenstvu ZCHOS-D
               -    realizovať podnikateľský zámer na rok 2014
               -    prejednať na MPRV-SR možnosť podpory pre zachovanie genofondu 
                    vysokej genetickej hodnoty ošípaných otcovských plemien

  -    rozpracovať diskusné príspevky do úloh predstavenstva 
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