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                                                   Z á p i s n i c a

zo  zasadnutia  Predstavenstva  Zväzu  chovateľov  ošípaných  na  Slovensku  –  družstvo, 
konaného dňa 2.4.2014 v Lužiankach

Prítomní: MVDr. Andrej Imrich, Ing.  Pavol Boleček, Ing. Miloš Supuka, Ing. František Uhliarik 
Vojtech Kurthy
Ospravedlnení: Ing. Ján Hranka, Ing. Miroslav Falát, Ing. Al Hadi Sinjar.
Program zasadnutia:

1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
3. Správa o činnosti zväzu a situácie v chove ošípaných
4. Správa o šľachtení a plemenitbe ošípaných
5. Správa o hospodárení zväzu  v roku 2013.
6. Návrh podnikateľského zámeru na rok 2014
7. Návrh na zvolanie členskej schôdzi
8. Záver.    

Ad 1. 
Predseda zväzu MVDr.  Andrej  Imrich otvoril  zasadnutie predstavenstva.  Všetkých privítal 
a informoval o programe zasadnutia predstavenstva. Za overovateľa zápisnice navrhol Ing. 
Bolečka, zapisovateľa Ing. Kureka.  Program, overovateľ a zapisovateľ boli  jednomyseľné 
schválený.
Ad 2.
Kontrolu  uznesenia  predniesol   predseda  MVDr.  Imrich,  ktorý  podrobne rozobral  plnenie 
jednotlivých uznesení a konštatoval, že uznesenia sa priebežne plnia. 
Ad 3.
MVDr. Imrich podal správu o stave chovu ošípaných na Slovensku. Informoval o jednaniach 
s ministrom  a ministerskými  pracovníkmi  o podmienkach  dotačnej  podpory  pre  rok  2014 
a ďalšie plánovacie obdobie od roku 2015.  Dohodnutá je  podpora 150 EUR na prasnicu 
s kontrolou úžitkovosti  a 20 EUR na VDJ vo výkrme.  Ďalej  hovoril  o požiadavke,  návrhu 
ministra na vytvorení odbytového združenia v spolupráci s chovateľmi kde sa dajú získať 
prostriedky  z EÚ do chovu ošípaných.
Informoval o  -    Poklese cien, výskyte moru ošípaných v okolitých krajinách najmä v Poľsku
                           a Rusku ale aj o obmedzení vývozu do Ruska.

          -    Stretnutí chovateľov so zástupcami MPRV SR Ing. Jánom Vajsom a Ing.
Martinom  Barbaričom  za  účelom  vytvorenia  Odbytového  združenia.  Po 
objasnení podmienok chovatelia konštatovali že tento návrh je neprijateľný 
a skôr sa prikláňali k vertikálnej spolupráci.

- Vzniku Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra výskumu
   /zlúčením všetkých výskumných ústavov/.

- Chovateľských dňoch ktoré chce zväz organizovať v dňoch 30. a 31. mája 
2014  v priestoroch  Agrokomplexu.  Predniesol  podrobný  scenár  tohto 
podujatia.

- Navrhol organizovať pri chovateľských dňoch aj 20.výročie vzniku ZCHO-D, 
predniesol návrhy na ocenenia inštitúcií a ľudí.
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- Stretnutí  s maďarskými  predstaviteľmi  zväzu,  kde  slovenskej  strane  bol 
predstavený  maďarsko-srbský  chovateľský  program,  informovali  sa 
navzájom o situácii v chove ošípaných.

- Vybavovaní o nevysporiadaných pozemkoch na farme v Bučanoch.
- Záujme o odkúpení časti farmy v Spišských Vlachoch.
- Organizovanie návštevy výstav v Brne TECH AGRO a výstavy

hospodárskych  zvierat  v HODMEZOVASARHELY  –  Maďarsku  ktorá  sa 
bude konať v dňoch 24 – 27 apríla 2014. 

Ad 4.
O šľachtení a plemenitbe informoval členov Predstavenstva p. Imrich. Informoval  o štatistike 
dosiahnutých ukazovateľov v chove ošípaných v roku 2013. Prílohy – tabuľky obdŕžali všetci 
prítomní.
Ad 5.
Informáciu  o hospodárení  v roku  2013  predložil  Ing.  Kurek,  ktorý  informoval  členov 
predstavenstva o hospodárení  družstva,  dosiahnutých výsledkoch  a predniesol  návrhy na 
schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a rozdelenia zisku pre členskú schôdzu. 
Informoval členov o Inventarizácii majetku, podaní daňového priznania s prílohami Výkazu 
ziskov  a strát,  Súvahy  a Poznámky  všetko  k 31.12.2013.  Členovia  obdŕžali  informatívne 
tabuľky.
Ad 6.
Podnikateľský  návrh  na  rok  2014  predniesol  Ing.  Kurek.  V predloženom  materiáli  boli 
podané, navrhnuté  informácie o pláne hospodárenia v roku 2014.
Ad 7.
Predseda navrhol zvolať členskú schôdzu v dňoch 10-12.6.2014 v priestoroch sídla družstva 
o 10.00  hod  a v prípade  zákonnej  neúčasti  zvolať  aj  náhradnú  členskú  schôdzu  o 10.30 
hodine s tým istým programom.
Ad 8.
K jednotlivým bodom rokovania bola diskusia s návrhmi uvedenými v uznesení.
Na záver MVDr. Imrich poďakoval prítomným za účasť, dal schváliť uznesenie zo zasadnutia. 
Zapísal Ing. Kurek
                                       
V Lužiankach, dňa  2.4.2014

                                                                                         MVDr. Andrej Imrich
                                                                                         Predseda ZCHOS-D


