
                      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: zchos.sk

                                                   Z á p i s n i c a

zo  zasadnutia  Predstavenstva  Zväzu  chovateľov  ošípaných  na  Slovensku  –  družstvo, 
konaného dňa 20.8.2015 v priestoroch výstaviska Agrokomplex.

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

1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí

                               3. Informácia o stave chovu, šľachtenia, plemenitby a dotačnej
                                   podpory ošípaných na  Slovensku
                               4. Informácia o výstave Agrokomplex a NV
                               5. Informácia o hospodárení zväzu za 7. mesiacov v r. 2015
                               6. Rôzne
                               7. Záver

Ad 1. 
MVDr.  Andrej  Imrich  otvoril  zasadnutie  predstavenstva.  Všetkých  privítal  a informoval 
o programe  zasadnutia  predstavenstva,  ktoré  bolo  schválené.  Navrhol  a dal  odsúhlasiť 
overovateľa zápisnice Ing. Pavol Boleček  a zapisovatelia Juraj Kurek a Jozef Horváth.

Ad 2.
Kontrolu uznesenia predniesol  predseda Imrich, ktorý konštatoval, že uznesenia sa 
priebežne plnia. Nesplnené bolo uznesenie o návšteve Sp. Vlachov komisiou, ktorá mala 
dohodnúť ďalší postup využívania stanice zväzom. Navrhol aby sa návšteva stanici 
uskutočnila 17.9.2015 komisiou Imrich, Boleček, Hranka, Horváth a Kurek, ktorá má mandát 
dohodnúť ďalšie pôsobenie stanice s prenajímateľkou p. Papcúnovov.

Ad 3.
MVDr. Imrich podal správu o činnosti zväzu a stave chovu ošípaných na Slovensku. 
Informoval o doobedňajšom zasadnutí zástupcov chovateľov a spracovateľov, zvolaného za 
účelom riešenia zlej situácie v predaji slovenského bravčového mäsa a založenia 
odbytového združenia. Spomenul aj ďalšie kroky zväzu po členskej schôdzi na riešenie tejto 
situácie najmä používanie slovenského loga a ďalšie marketingové možnosti riešenia 
predaja slovenského bravčového mäsa. Táto problematika sa diskutovala aj na 
chovateľskom dni. Informoval o návrhu ministra na riešenie marketingu predaja mäsa 
a dotačnej podpory na plemenné knihy. Informoval o treťom pilieri pre chovateľov ošípaných, 
ktorý by mal byť vyplatený do výstavy Agrokomplex 2015. Spomenul náročnosť žiadostí na 
podporu životných podmienok pre chovateľov. Chovateľom boli vysvetlené princípy 
a podmienky žiadosti. Ďalej podal informáciu o jednotlivých štatistikách v chove ošípaných.
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Ad 4.
Predseda zväzu ďalej informoval členov predstavenstva o výstave AX 2015. Konštatoval že 
výstava má veľký úspech u návštevníkov najmä v záujme verejnosti o hospodárske zvieratá. 
Vyzdvihol a zároveň poďakoval za zúčastnené kolekcie zvierat chovateľom, ktoré poskytujú 
obraz  o úrovni  chovu  ošípaných  na Slovensku.  Vyzdvihol  aj  sprievodný program ako sú 
prehliadky zvierat, varenie gulášu a iné. Poďakoval a pogratuloval chovateľovi p. Gullánovi 
za cenu „Zlatý kosák 2015“ a ostatným oceneným pri vyhodnotení AX 2015.
 
Ad 5.
Informáciu  o hospodárení  podal  Ing.  Kurek,  ktorý  informoval  členov  predstavenstva 
o hospodárení  družstva  za  sedem  mesiacov  v  roku  2015,  formou  dodanej  tabuľky 
a podaného vysvetlenia.           

Ad 6.
V tomto  bode  viacerí  členovia  zareagovali  na  dopoludňajšie  stretnutie  chovateľov 
a spracovateľov  mäsa,  reagovali  na  situáciu  nízkej  nákupnej  cene  ale  aj  pochválne  sa 
vyjadrili  k vystavovaným  zvieratám.  V  rámci  programu  sa  uskutočnila  aj  prehliadka 
vystavovaných zvierat na AX.

Ad 7.
Na záver MVDr. Imrich poďakoval  za účasť a dal schváliť uznesenie.
Prijaté uznesenia z Predstavenstva Zväzu chovateľov ošípaných družstvo zo dňa 20.8.2015.


