
ZVÄZ CHOVATEĽOV OŠÍPANÝCH NA SLOVENSKU – DRUŽSTVO
                        Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
IČO 31398669  E:mail: zchod@mail.t-com.sk tel.:0376546267,  tel/fax: 6546231

                                                         Z á p i s n i c a
z rokovania náhradnej členskej schôdze Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku - 
družstvo,   konanej dňa 6.6.2012  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 2011
                                           4. Správa o hospodárení, ročná účtovná závierka za rok 
                                               2011
                                           5. Správa kontrolnej komisie
                                           6. Plán hlavných úloh a rozpočet  pre rok 2012
                                           7. Diskusia
                                           8. Uznesenie a záver

Bod 1.  
          Nakoľko pri prezentácii na členskú schôdzu, riadne zvolanú Predstavenstvom na 9.30 
hod. bolo prítomných len 17 členov, čo je 8,4 %, členská schôdza bola ukončená a o 10.00 
hod  podľa  pozvánky,  predstavenstvo  zvolalo  náhradnú  členskú  schôdzu.  Na  náhradnej 
členskej  schôdzi  podľa  prezenčnej  listiny sa zúčastnilo  znovu len  17 členov z celkového 
počtu 201 členov čo je účasť 8.45 %.
             Rokovanie schôdze otvoril  MVDr.  Andrej  Imrich s programom uvedeným na 
pozvánke.  Navrhol  a dal  odsúhlasiť,  aby  predsedajúci  členskej  schôdze  bol  Ing.  Pavol 
Boleček, ktorý bol jednomyseľne zvolený.    

 Bod 2.
        Ďalej boli jednomyseľne schválené orgány členskej schôdze nasledovne:
             
              Zapisovatelia:                            Ing. Kurek Juraj, Horváth Jozef 
              Návrhová komisia:                     Ing. Hranka, Ing.Turoň, Ing. Lučanský
              Overovatelia zápisnice:             Ing. Falát, Ing. Uhliarik
              
Bod 3.
Správu o činnosti zväzu od poslednej členskej schôdze 7.6.2011 predniesol MVDr. Imrich. 
Hneď na úvod zdôraznil, že aj v hodnotenom období bola politická neochota riešiť problémy 
poľnohospodárov.  Nadväzujúc  na  najhoršie  vynegociované  podmienky  Slovenska 
v EU, nebol  záujem  predstaviteľov  minulej  vlády,  parlamentu  a samého  ministra  riešiť 
problémy poľnohospodárov. Členovia predstavenstva niekoľko krát navštívili predstaviteľov 
vlády,jej  predsedkyňu  p.  Radičovú,  ministrov  Šimona,  Mihála,  pracovníkov  ministerstva 
pôdohospodárstva ako  štátneho tajomníka, generálnu riaditeľku a ostatných zodpovedných 
pracovníkov za ošípané aby sa problematika znižovania výroby a ekonomickej  prosperity 
výroby ošípaných riešila.   Celá situácia sa neustále zhoršovala, klesali  nákupné ceny, čo 
spôsobovalo veľké škody chovateľom ošípaných. Postupným znižovaním počtov chovateľov 
a samozrejme aj stavov ošípaných prichádzalo  aj k likvidácii veľkých bitúnkov, zostal jeden 
myjavský SVAMAN. Po likvidácii  ohnísk KMO sa vytvorili  zdravotné podmienky na vývoz 
ošípaných do Maďarska avšak už nebolo čo vyvážať.
Informoval o aktuálnych štatistických číslach spojených s chovom ošípaných. V posledných 
mesiacoch nastal čas keď sa zastavil pokles a stavy ošípaných mierne narástli.
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Podrobne zhodnotil spoluprácu s inými organizáciami ktoré zabezpečujú servis a služby pre 
chovateľov ošípaných.

- Plemenárske služby SR spolupráca na dobrej úrovni.
- Štátna veterinárna a potravinová správa bezproblémová spolupráca.
- Centrum výskumu živočíšnej výroby bezproblémové, beží niekoľko riešených úloh.
- Agrokomplex dobrá spolupráca najmä vo výstavníckej a propagačnej činnosti.
- Dobrá spolupráca s Českým zväzom chovateľov prasat a Centroodbytom.
- Dobrá spolupráca s chovateľmi a bitúnkami o pravidelných cenových informáciách.
- Spoluprácu s SPPK dobrá ale bez výsledkov.

Ďalej sa zameral na problematiku činnosti zväzu. Rozhodnutie o prenájme testovacej stanici 
v Sp. Vlachoch bolo správne.
Zhodnotil dosahované štatistické ukazovatele. Kritizoval dosahovanú nízku obrátkovosť 1,82 
ak chceme ísť dopredu musíme dosiahnuť aspoň 2,2. 
Spomenul dosahovaný odchov 18,8 ks , ktorý sa musí zlepšiť aspoň na 22 ks od prasnice.
Informoval členskú schôdzu o niektorých podporách ktoré dostávajú chovatelia  v Dánsku, 
Holandsku, Nemecku a porovnal to s našou podporou, ktorá je podstatne nižšia až žiadna.
Informoval, že Brazília dokáže vyrobiť bravčové mäso o 30 – 40 % lacnejšie než Európa, čo 
môže  mať  vplyv  na  výrobu  v Európe.  Ďalej  sa  vyjadril  o GMO,  Slovensko  používa 
modifikované krmivá najmä sóju. Spomenul, že na Slovensku bolo veľa likvidovaných chovov 
v dôsledku zlého zdravotného stavu.
Informoval  členov,  že  podrobnú  správu  o plemenitbe  a šľachtení  prednesie  p.  Horváth 
a správu o hospodárení Ing. Kurek.  
Informoval členov o činnosti Predstavenstva . Účasť členov na zasadnutiach sa pohybuje na 
90 %.   Od poslednej  členskej  schôdze  Predstavenstvo zasadlo  päť  krát  a riešilo  otázky 
chovateľov ošípaných ako aj problematiku družstva, riadenia, schvaľovania a výkonnej moci 
družstva. 
Na záver sa poďakoval všetkým členom, ktorí ešte zostali chovateľmi ošípaných a ubezpečil 
ich  že  Zväz urobí  všetky  možné dostupné  opatrenia  aby sa situácia  v chove ošípaných 
zlepšila.
Šľachtiteľská činnosť
 p.Horváth predniesol správu o činnosti na úseku šľachtenia a vedenia plemennej knihy
za uplynulé obdobie od poslednej členskej schôdze. Prítomných podrobne informoval
o počte novo zapísaných ošípaných do plemennej knihy, plemenného registra – v porovnaní
s minulým rokom je nárast novo zapísaných čistokrvných ošípaných do plemennej knihy,
počet zápisov do plemenného registra má mierny pokles. Celkovo je počet novo zapísaných
je na úrovni roku 2011.
V ďalšom bode previedol vyhodnotenie bonitácii v šľachtiteľských a rozmnožovacích
chovoch SR za rok 2011 :
Celkovo bolo obonitovaných 3306 prasníc základných stád z toho :
- 963 prasníc plemena BU v NCH, ŠCH
- 61 prasníc plemena LA v NCH, ŠCH
- 1098 prasníc plemena BU v RCH
- 379 prasníc plemena LA v RCH
- 571 prasníc komb. BUxLA, LAxBU v RCH
- 65 prasníc plemena YO v ŠCH
- 31 prasníc plemena HA v ŠCH
- 28 prasníc plemena PN v ŠCH
- 10 prasníc plemena DU v ŠCH
p.Horváth ďalej prítomných informoval o dosiahnutých výsledkoch v súťaži na Národnej
výstave hospodárskych zvierat v rámci výstavy Agrokomplex 2011 Nitra. Vyzdvihol výbornú
úroveň vystavovaných zvierat a zablahoželal oceneným víťazom jednotlivých kategórii :
- najlepšia a najkrajšia kolekcia ošípaných na výstave – PD Sokolce
- Šampión výstavy – PD Veľký Ďur
- najkrajšie zviera výstavy – PD Sokolce
- víťaz v kat. kančekov materských plemien – PŠD Krakovany Stráže



- víťaz v kat. kančekov otcovských plemien – SHR Bagin
- víťaz v kat. prasničiek materských plemien – Chovmat F.U.
- víťaz v kat. prasnica s vrhom – RD Vrbová n.V.

Bod 4.
Správu o hospodárení podal Ing. Kurek ekonóm zväzu.
              Celkové výnosy v roku 2011 boli   400.404,12 eur
              Celkové náklady                            342.826,82 eur
Informoval o jednotlivých druhov výnosov dosiahnutých v roku 2011 a porovnal ich s rokom 
2010.  Pokles  stavov  ošípaných  celkom  na  Slovensku  sa  premietol  aj  v množstve 
vyprodukovaných plemenných zvierat, tým sa znížili  výkony plemenárskych činností,  ktoré 
zväz zabezpečuje.  SVJH v Sp.  Vlachoch je  prenajatá  za odplatu.  Testácia ošípaných sa 
vykonáva na stanici v Spišských Vlachoch. Poklesli aj výkony šľachtiteľov za plemenárske 
služby. Dotácie ktoré zväz obdŕžal, použil na náhradu nákladov predmetných činnosti a to na 
Plemennú  knihu  vo  výške  68.357,80  eur.  Na  testáciu  bolo  vyčerpaných  27.243,-  eur 
a výstavy  13.735,28 eur.   Ocenenie  Ax sa riešilo  dotáciou  de minimus podľa  §  3 a  VN 
364/2009 a vybavovali  si  to  samotní  ocenení  chovatelia.  Podal  informáciu  o hospodárení 
jednotlivých organizačných jednotiek vo zväze. Priaznivé hospodárenie v posledných rokoch 
malo vplyv aj na celkové majetkové ukazovatele. Ekonomika sa ozdravila a zväz je schopný 
samofinancovania  za  prispenia  účelových  dotácií.  Boli  dosiahnuté   dobré  ukazovatele 
hospodárenia,  zvýšila  sa  platobná  schopnosť,  dosiahol  sa  priemerný  mesačný  zárobok 
808,46  eur/  pracovník.  Účtovná  uzávierka  bola  overená  audítorom  s potvrdením 
hospodárenia.
Navrhol  členskej  schôdzi  v zmysle  uznesenia  Predstavenstva  družstva  ročnú  účtovnú 
závierku schváliť. 

Bod 5.
            Správu kontrolnej komisie podal predseda komisie Ing. Al Hadi, ktorý konštatoval, že 
kontrolná komisia  svoju činnosť zamerala na :
- preskúmanie ročnej účtovnej uzávierky a návrhu rozdelenia zisku vytvoreného v roku 

2011.
- kontrolu podnikateľskej činnosti
- kontrolu hospodárenia družstva a jeho organizačných zložiek

Predseda komisie sa zúčastňoval na zasadnutí Predstavenstva družstva konaných v dňoch 
18.8.2011,  13.12.2011,  28.3.2012,  22.5.2012  a 6.6.2012.  Tlmočil nepriaznivú  situáciu 
v chove  ošípaných  a potrebe  riešiť  tento  stav.  V správe  spomenul  dosiahnuté  výsledky 
a opatrenia, ktoré zväz urobil v činnosti družstva a ich vplyv na ekonomiku.
Kontrolná  komisia  preskúmala  ročnú  účtovnú  závierku  a návrh  na  rozdelenie  zisku 
dosiahnutého  v účtovnom  období.  V zmysle  zákona  o účtovníctve  bola  účtovná  závierka 
overená  audítorom,  ktorý  konštatoval,  že  účtovná  závierka  dáva  verný  a pravdivý  obraz 
o finančnej a majetkovej situácii družstva ako aj výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 
roku 2011. Kontrolná komisia na základe predloženej audítorskej správy odporúča členskej 
schôdzi účtovnú závierku schváliť. 

Bod 6.
            Podnikateľský návrh a rozpočet pre rok 2012  predložil Ing. Kurek, podal správu 
o úlohách  zväzu  v roku  2012.  Celá  činnosť  družstva  je  rozdelená  na  zabezpečovanie 
plemenárskych činnosti poverených MP SR a druhá činnosť vychádza z podstaty zväzu ako 
profesnej  organizácie  zastupujúcej  chovateľov  ošípaných  na  Slovensku,  ktorá  pozostáva 
najmä pri vyjednávaní podmienok na MP a SPPK a iných štátnych orgánov. Ďalej v podávaní 
návrhov,  vyjadrovanie  k pripravovaných  zmenách  zákonov,  ktoré  ovplyvňujú  chovateľov 
ošípaných.  Uviedol,  že  Predstavenstvo  podnikateľský  návrh  na  rok  2012   odporučilo 
členskej schôdzi schváliť s podmienkou obdŕžania dotácii.
V roku 2012 plánuje  dosiahnuť : výnosy celkom      281.837 eur
                                                     náklady celkom     276.837 eur



Bod 7.
Diskusia
Ing.  Boleček ako  predsedajúci  v krátkosti  zhodnotil  prednesené  správy  a vyzval  členov 
k diskusii.
MVDr. Imrich – do vysvetlil informáciu Ing. Kureka, že podpora ocenenie na výstavy nie je 
schválená, minuloročné dotácie budú predbežne krátené cca 5 %, zväz zabezpečí primerané 
finančné ocenenie.
Horváth  – informoval o vyhodnotení chovateľov ošípaných za rok 2011. Celkový víťaz sa 
stal Ing. Supuka,  RVD Vrbová nad Váhom za bielu ušľachtilú, Centrum výskumu Lužianky 
za plemeno landrase.
Ing. Boleček –celý život sa venujem chovu ošípaných ale takúto situáciu som ešte nezažil 
a neviem sám kde sme urobili chybu. Problém vidím v :
- podpísaním zlých prístupových podmienok do EÚ
- vstup obchodných reťazcov na územie Slovenska
- bitúnky – zobrali veľké dotácie a zanikli /viď Rača, Tauris a iné/
- veľa ráz som bol v parlamente a nepomohlo to, poslancom sme dali veľa právomoci 

aby si mohli robiť čo chcú,
- DPH, prečítal som si zákon a inseminačné dávky mali byť 6 % a boli 23 %, ktoré sme aj 

platili, nakoniec po lobovaní sa vrátili na 6 %.
- veľa sme urobili pri vyjednávaní, dali sme prvotriedne dôkazy a nič sa neuskutočnilo,
- v chove ošípaných sme vojnu už prehrali.

 
Ing. Al Hadi – podal informáciu o zasadnutí komisie COPA COGECA. Informoval o nových 
podmienkach, ktoré budú platiť od 1.1.2013 v oblasti velfare. V súvislosti s týmto opatrením 
sa počíta s poklesom výroby cca 5 %.  Niektoré krajiny  na túto zmenu sú už pripravené 
Holandsko, Dánsko. Počíta sa so zmenou štruktúry výroby. Ďalej hovoril, že na jeseň vstúpi 
Rusko do VTO, kde v súčasnosti  na bravčové mäso je  až 40 % clo.  Rusko je  najväčší 
dovozca bravčového mäsa, predpokladá sa voľnejší vývoz do Ruska.
MVDr.  Imrich –  zareagoval  na  diskusné  príspevky  a ubezpečil  členov,  že  sa  bude 
problémami zaoberať. Zlú situáciu v chovoch ošípaných bude riešiť vyjednávaním na MP.

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.

                 
V Lužiankach, dňa 6.6.2012

Zapísali: Ing. Juraj Kurek
               Jozef Horváth

Overovatelia zápisnice : Ing. Falát

                                        Ing. Uhliarik

                                                                                                MVDr. Andrej  Imrich
                                                                                                 predseda ZCHOS-D


