
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

zo  zasadnutia  Predstavenstva  Zväzu  chovateľov  ošípaných  na  Slovensku  –  družstvo, 
konaného dňa 30.3.2016 v sídle spoločnosti.

Prítomní: MVDr. Andrej Imrich, Ing. Pavol Boleček, Ing. Ján Hranka, Ing. František Uhliarik, 
Benjamín Kurthy, Ing. Miroslav Falát. 
Ospravedlnení: Ing. Miloš Supuka,  za KK 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  za  rok  2015  a návrh  účtovnej 
závierky
6. Návrh podnikateľského zámeru na rok 2016
7. Návrh na zvolanie členskej schôdze
8. Diskusia, uznesenie a záver.

Ad 1. 
MVDr.  Andrej  Imrich  otvoril  zasadnutie  predstavenstva.  Všetkých  privítal  a informoval 
o programe zasadnutia predstavenstva, ktoré bolo schválené. Navrhol a dal odsúhlasiť za 
overovateľa  zápisnice  Ing.  Františka  Uhliarika  a zapisovateľa  Juraja  Kureka  a Jozefa 
Horvátha.

Ad 2.
Kontrolu uznesenia predniesol  predseda MVDr. Imrich, ktorý konštatoval, že uznesenia sa 
priebežne plnia.  MVDr. Imrich popísal jednotlivé jednania na ministerstve s jeho pracovníkmi 
a ministrom,  riaditeľom ŠVPS.  Rokovania  prebiehali  o vyjednávaní  lepších  ekonomických 
podmienok  pre  chovateľov  ošípaných.  Tieto  podmienky  sa  v tomto  plánovacom  období 
výrazne menia formou podpory chovateľov ošípaných.  U ministra a generálneho riaditeľa  sa 
postupne riešili a dohodli riešenie ekonomických a chovateľských problémov ako sú DPH, 
vyplácanie  podpôr  pre  chovateľov,  ďalej  riešenie  hormonálnej  kastrácie  /SR  zaslala 
negatívne stanovisko/, zlegalizovanie chovu mangalice a mnoho ďalších podmienok.
 
Ad 3.
MVDr. Imrich podal správu o činnosti zväzu a stave chovu ošípaných na Slovensku. 
Informoval o veľmi vážnom stave chovu ošípaných na Slovensku z titulu nízkych nákupných 
cien ošípaných.  Výrazný prebytok ponuky bravčového mäsa spôsobilo pokles nákupných 
cien už pod jedno euro. Ceny všetkých poľnohospodárskych komodít sa výrazne znižujú čo 
má  za  následok  aspoň  čiastočnú  kompenzáciu  v lacnejších  cien  krmív  pre  ošípané. 
Informoval o možnom riešení vykazovanej straty testácie ošípaných v podmienkach SVJH 
Spišské  Vlachy.  Navrhol  riešiť  tento  problém  legislatívne  a potom  aj  prijatím  nových 
chovateľsko-ekonomických  opatrení  jednak  na  ZCHOS  a chovateľov  ošípaných 
v šľachtiteľských  chovoch.  Podal  informáciu  o  jednotlivých  štatistických,  výrobných  a 
ekonomických ukazovateľoch v chove ošípaných na Slovensku ale aj v EU.
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Ad 4.
Pán Horváth informoval členov predstavenstva o činnosti na úseku vedenia plemennej knihy 
a hodnotenia zvierat. Informoval o výsledkoch v produkcii kancov a prasničiek za rok 2015 
a za I. Q 2016. Na návrh EU na zmenu evidencie v šľachtení a plemenitbe navrhuje na toto 
vyjednanie  a tiež  riešenie  kontroly  úžitkovosti  vypracovať  zásady  a potom  urobiť  zmenu 
zákona.  

Ad 5.
Informáciu  o hospodárení  podal  Ing.  Kurek,  ktorý  informoval  členov  predstavenstva 
o hospodárení  družstva  v roku  2015.  Podrobne  informoval  o jednotlivých  výnosových 
a nákladových položkách celkového hospodárenia zväzu v roku 2015. Podrobne spomenul 
aj hospodárenie jednotlivých organizačných zložiek ako sú testovanie zvierat, šľachtiteľská 
činnosť,  plemenná kniha,  organizovanie  výstav  a správu a riadenie  zväzu.  Zväz dosiahol 
hospodárenie pred zdanením +365,24 eur. Informoval o ročnej účtovnej závierke, spomenul 
jednotlivé položky, ktoré najviac ovplyvnili hospodárenie zväzu. Podal návrh na schválenie 
ročnej  účtovnej  závierky  za  rok  2015  pre  členskú  schôdzu.  Navrhol  aby  sa  predložilo 
členskej schôdzi návrh na rozdelenie zisku z rokov 1997 a 1998 a prideliť  do sociálneho 
fondu 5.000 eur na riešenie stravného a iných položiek vyplácaných zo SF. Všetky potrebné 
údaje o hospodárení a majetku zväzu obdŕžali členovia v materiáloch pre predstavenstvo. 

 Ad 6.
Návrh podnikateľského plánu na rok 2016 predložil Ing. Kurek.  Podnikateľský návrh popisuje 
jednotlivé  činnosti  zväzu  a jeho  hospodárenie  pre  rok  2016.  V materiáli  nie  sú  presne 
vyčíslené dotácie z PA SR nakoľko ešte neboli zverejnené výzvy. Podnikateľský zámer zatiaľ 
nerieši ani predaj SVJH Bučany a prípadne Spišské Vlachy. Príjmy z tohto predaja by mali 
doriešiť  doteraz účtovanú opravnú položku do výnosov od roku 2000,  ktorá v roku 2015 
zanikla resp.  sa vyčerpala /zákonom stanovená na 15 rokov/  a vo výnosovej časti  plánu 
hospodárenia chýbajú príjmy vo výške cca 45.000 eur.

Ad 7.
Návrh na zvolanie členskej schôdze predniesol MVDr. Andrej Imrich. Po krátkej rozprave sa 
dohodlo konanie členskej schôdze na  deň 15.6.2016 o 9.30 hod a predpokladaná náhradná 
členská schôdza o 10.00 hod v sídle spoločnosti s nasledovným programom:
                                    1. Otvorenie
                                    2. Voľba predsedajúceho a komisií členskej schôdze
                                    3. Správa o činnosti zväzu za rok 2015
                                    4. Správa o hospodárení, ročná účtovná závierka za rok 2015
                                    5. Správa kontrolnej komisie
                                    6. Plán hlavných úloh a rozpočet  pre rok 2016
                                    7. Diskusia
                                    8. Uznesenie a záver 
V prípade nízkej prítomnosti členov na členskej schôdzi bude zvolaná aj náhradná členská 
schôdza s tým istým programom o 10.00 hodine.

Ad 8. 
Diskusia, uznesenie a záver. K jednotlivým bodom rokovania prebehla diskusia
MVDr. Imrich podrobne informoval o

- Organizovaní  chovateľského  dňa  30.5.2016,  informoval  o pripravovanom  seminári 
k problematike chovu ošípaných a ako aj  programe podujatia.

- Organizovanie Národnej výstavy Agrokomplex. 
Podmienkou organizovania týchto podujatí je pridelenie adekvátnej dotácie PA.
Prejednaná bola aj žiadosť p. Papcunovej o znížení poplatkov pri testácii a prenájme bitúnku 
a ostatných objektov v Spišských Vlachoch.
K žiadosti o zvýšenie nájomného za pôdu nájomcom pod SVJH S. Vlachy bolo doporučené 
zvýšenie o 30 % zo súčasnej zmluvy.



V diskusii sa tiež podrobne riešili nepriaznivé  ekonomické  a chovateľské výsledky testácie 
ošípaných  a hovorilo  sa  o možnostiach  riešenia  tohto  dôležitého  problému  v šľachtení 
ošípaných. 
V diskusii  bolo  spomenuté,  že  v súčasnosti  sa  kontroluje  na  Slovensku  dodržiavanie 
podmienok životného prostredia u chovateľov pre jednotlivé kategórie zvierat.
Členovia zaujali  kladné stanovisko k spôsobu predaja SVJH Bučany a návrhu ponuky na 
predaj SVJH Spišské Vlachy po doriešení testácie ošípaných.


