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                                                   Z á p i s n i c a
z rokovania náhradnej členskej schôdze Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku - 
družstvo,   konanej dňa 14.6.2017  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 2015
             4. Správa o hospodárení, ročná účtovná uzávierka za rok 2015
             5. Správa kontrolnej komisie
             6. Plán hlavných úloh a rozpočet  pre rok 2016
             7. Diskusia
             8. Uznesenie a záver

Bod 1.  
          Nakoľko  na členskú schôdzu, riadne zvolanú Predstavenstvom na 9.30 hod. bolo 
prítomných  len  15  členov  z 205  členov,  čo  je  7,36  %,  členská  schôdza  bola  ukončená 
a o 10.00 hod,  dňa 15.6.2016 podľa  pozvánky,  predstavenstvo zvolalo  náhradnú členskú 
schôdzu s nezmeneným programom uvedeným na pozvánke. Na náhradnej členskej schôdzi 
podľa prezenčnej listiny sa zúčastnilo 20 členov z celkového počtu 205 členov čo je účasť 
9,8  %.  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.
        V bode 2  boli jednomyseľne schválené orgány členskej schôdze nasledovne:
              Zapisovatelia: 1) Ing. Kurek Juraj 

                 2) Horváth Jozef  
              Mandátová a návrhová komisia: 1)  Ing. Hranka Ján

                                              2)  Ing. Škerlik Július   
                                              3)  Ing. Slocik Rastislav 

              Overovatelia zápisnice: 1) p. Uhliarik František
                                2)  Ing. Kürthy Beniamin

Bod 3. Správu o činnosti zväzu od poslednej členskej schôdze predniesol MVDr. Andrej 
Imrich. Uviedol, že rok 2016 bol pre chovateľov ošípaných katastrofálny, keď sme stúpili do 
nového roku s najnižšou cenou aká kedy bola zaznamenaná na Slovensku a to nielen od 
vstupu  do  EU,  ale  hádam  od  existencie  Slovenska.  Pokles  ceny  hlboko  pod  1  Euro 
znamenalo ďalšiu ranu pre chovateľov ošípaných. Väčšina chovateľov bola tak znechutená, 
že vážne uvažovali so skončením výroby bravčového mäsa. Táto  situácia bola neznesiteľná, 
preto  ZCHOS-D začal rokovanie s ministerskými pracovníkmi. Hneď od začiatku roka sme 
iniciovali stretnutie s p. ministrom Ľubomírom Jahnátkom a neskôr s p. ministerkou Gabrielou 
Matečnou,  za  účelom  riešenia  situácie  v chove  ošípaných  na  Slovensku  zapríčinenú 
výskytom  AMO  a  embargom  zo  strany  Ruska.  Chovatelia  na  stretnutí  skonštatovali,  že 
predajné  ceny sú  hlboko  pod  výrobné náklady a ďalej  už  nie  sú  schopní  utiahnuť  túto 
situáciu. Zaznamenali nižšie tržby po poklese cien z pred embarga a boli vyčíslené na sumu 
42 397 tis. Eur.
Dňa 26.mája 2017 došlo k stretnutiu s p. ministerkou Matečnou,  štátnym tajomníkom MVDr. 
Gabrielom Csicsaiom, gen. riaditeľom Ing. Štefanom Rybom, zástupcom SPPK a  samotných 
chovateľov.



Požiadavky na MPRV SR na riešenie krízy
1) Poskytnúť mimoriadnu podporu na kompenzáciu strát spôsobenú výpadkom    

tržieb v dôsledku embarga Ruska

2) Čo najskoršie vyplatenie za AW  - prasnice  -  100 €/ 1 VDJ, výkrm  -  20 €/ 1 VDJ

3) Zachovanie štátnych finančných prostriedkov pre rozvoj ošípaných ( tzv. III. pilier), ktorý 
bol odsúhlasený a schválený pre programovacie obdobie 2015 - 2020

Ošípané – prasnice - 100€/ 1 VDJ

                 výkrm    -   20€/ 1 VDJ

Ostatná pomoc, ktorá by výrazne pomohla pre producentov bravčového mäsa

1)Čiastočná úhrada na likvidáciu a zneškodnenie uhynutých zvierat

2)Úhrada nákladov spojených s vykonávaním KU I. stupňa

3)Podpora ozdravovacích programov a prevencie proti zavlečeniu nebezpečných a veľmi 
nebezpečných nákaz (PRRS, APP, KMO, AMO, SLAK, Aujezského choroba)

4)Zriadiť rizikový fond

5)Zriadiť odbytový fond na podporu predaja domácich potravín

6)Sprísniť kontrolu ŠVPS SR na dovoz surovín na výrobu potravín – hlavne kvalitu 
a kontrolu mrazeného mäsa pri predaji na pulte, aby sa nezamieňalo za čerstvé

7) Zaviazať štátne zariadenia na odber surovín z domácej produkcie – školy, štátne 
zariadenia a úrady

8) Kontrolovať a riešiť dovoz  jat. ošípaných a výrobného mäsa za dumpingové ceny

9) Dotiahnuť problém s DPH – REVERSE GARGE

    10) Uvažovať o úľavách na odvodových povinnostiach pre pracovníkov ŽV

Pri tomto jednaní s p. ministerkou chovatelia dostali prísľub riešenia danej situácie. V každom 
prípade žiadali zachovanie finančných prostriedkov určených pre ošípané pre programovacie 
obdobie  2014 – 2020.  Taktiež požadovali  riešenie situácie z dôvodu nízkych cien jatočných 
ošípaných, podobne ako u HD pri cene mlieka. Ako sa bude vyvíjať chov ošípaných v hociktorej 
krajine záleží od podmienok aké im nastaví štát, daná krajina. Chovatelia sú toho názoru, že 
chovateľ ošípaných sa má starať o výrobu kvalitnej, zdravej a ekologicky nezávadnej suroviny. 
Má sa postarať  aby dosahoval  dobré parametre úžitkovosti   jatočných ošípaných s dobrým 
odchovom,  vysokými  prírastkami,  nízkou spotrebou KZ,  vysokým podielom svaloviny  v tele. 
Túto cestu sme zvládli  relatívne celkom dobré o čom hovoria dosahované výsledky v rámci 
Slovenska. Narodenie ciciakov – 

Závery z jednania na MPRV SR boli dodržané a v septembri boli vyplatené peniaze vo výške 
3 078  tis.  EUR.  ZCHOS-D  svojou  iniciatívou  prispel  k tomu,  že  do  jedného  týždňa  boli 
rozdistribuované  potrebné  zmluvy  a vyplnené  dotazníky,  aby  čim  skôr  mohli  sa  spracovať 
a vyplatiť peniaze. Veľmi  pozitívne  sme  privítali  angažovanie  Slovenska  v rámci 
Európy, konkrétne p. ministerky  G. Matečnej, že sa odvážila predniesť túto problematiku na 
Európsky parlament a diskutovať aj o takýchto nekalých praktikách v rámci EÚ. 



.
Predseda   skonštatoval,  že  tak  ako  aj  po  minulé  roky  aj  v roku  2016  až  doposiaľ  sa 
zúčastňujeme rôznych aktivít na viacerých úrovniach. Za najdôležitejšie považujeme spoluprácu 
s MPRV  SR,  kde  zastupujeme  chovateľov  ošípaných  na  rôznych  úrovniach  a jednaniach. 
Taktiež  zastupujeme  na  úrovni  samosprávnych  organizáciách  ako  je  SPPK,  ako  aj  v 
printových elektronických médiách ako je RTVS a ďalších inštitúciách. Veľmi úzka spolupráca je 
s ŠVPS  SR,  kde  sa  zúčastňujeme  rôznych  akciách  poriadaných  touto  organizáciou.  Spolu 
sledujeme dovoz jatočných ošípaných z oblasti kde nie je dobrá zdravotná situácia. Podobne 
môžeme hovoriť aj o spolupráci s PS SR, kde obzvlášť je neoddeliteľnou súčasťou našej práce 
a spolupráca je  vzájomne dopĺňaná.  Túto oblasť  hodnotím veľmi pozitívne.  Obzvlášť  dobré 
hodnotíme už  niekoľko  rokov spoluprácu s NPPC,  konkrétne s VUŽV kde už  po štvrtý  krát 
s nami  spolupracovali  na  Chovateľskom dni  ošípaných,  zabezpečovali  priebeh  konferencie- 
moderovanie,  vyhodnocovanie  súťaže vo varení  gulášov,  ale  aj  v ďalších oblastiach  ako je 
plemenitba  a šľachtenie.  Veľkú  pozornosť  venujeme  sledovaniu  cien  jatočných  ošípaných 
o ktorých informujeme širokú chovateľskú verejnosť.

Činnosť predstavenstva
Predstavenstvo zasadalo štyri krát od poslednej čl. schôdze v dňoch 18.08. a 07.12.2017, 

23.03. a 14.06.2017. Účasť na predstavenstve bola dobrá, neprítomnosť bola ospravedlnená. 
Na  uvedených  predstavenstvách  vždy  sa   prejednávali   aktuálne  úlohy  prijaté  na 
predchádzajúcich zasadnutiach formou kontroly uznesenia a úloh prijatých predstavenstvom. 
Na  všetkých  zasadnutiach  sme  sa  zaoberali  súčasnou  situáciou  v chove  ošípaných  na 
Slovensku,  kde sme rozobrali vývoj stavov ošípaných, produkcii jatočných ošípaných a vývoji 
ceny ktoré sme posúvali ďalej chovateľom ošípaných. Podľa situácie sme zaujímali stanovisko 
k ich  riešeniu,  ako  je  stretnutie  s chovateľmi,  respektíve  stretnutie  na  úrovni  MPRV  SR 
s pracovníkmi ale aj so samotnou ministerkou.Na  každom  predstavenstve  boli  kontrolované 
výsledky hospodárenia o ktorých informoval ekonóm zväzu. Zhodnotil príjmy, výdaje a celkový 
stav  hospodárenie.  Za  rok  2016  ZCHOS-D  mal  finančnú  kontrolu  na  čerpanie  finančných 
prostriedkov z MPRV SR. Kontrola preverovala všetky doklady s výsledkom pre nás priaznivým. 
Boli nedostatky formálneho charakteru.

 Šľachtiteľská činnosť 
Riaditeľ pre šľachtenie p. Horváth skonštatoval, že vzhľadom k prepadu cien jatočných 

ošípaných prišlo v roku 2015 a začiatkom roku 2016 k  zníženiu stavov prasníc v KU I stupňa 
a to vplyvom zrušenia  niektorých chovov ošípaných a postupnému znižovaniu v produkčných 
chovoch. Zároveň je potrebné zdôrazniť pozitívny vplyv podanej podpory chovom od MP RV SR 
ktorá  pomohla  viacerým  chovateľom  a u niektorých  chovateľov  bola  stimulom  pre  udržanie 
stavov  prasníc  v chove.  V  reprodukčnej  úžitkovosti  bol  zaznamenaný  mierny  nárast  u 
prasníc v kontrole úžitkovosti  t.j. v plodnosti na vrh ako i v  odchove na prasnicu.
Celkovo dosiahnuté výsledky  v chovoch zapojených do KU I. stupňa:

 Rok     2015            2016 
          Počet prasníc                                                                                  2893  ks       2712  ks 
          Plodnosť na vrh                                                                               12,70  ks      12,89 ks
          Odchov na prasnicu a rok                                                                23,69  ks      24,39 ks 

Medziobdobie sa v šľachtiteľských chovoch u plemena biele ušľachtilé dosiahlo 161,2 dní 
a u plemena landrase 165,8 dňa. Medziobdobie v rámci rozmnožovacích chovoch u plemena 
biele ušľachtilé dosiahlo 166,8 dňa a u plemena landrace 178,3 dňa. Je tu vidieť určitý pokrok 
oproti  roku  2015  čo  sa  odzrkadlilo  i vo  zvýšenom  odchove  na  prasnicu,  čo  vzhľadom 
k zapojeniu do Welfare je optimálne medziobdobie. Za rok 2016 sme ohodnotili  a zaradili  do 
chovov  9476  prasničiek,  čo  je  viac  oproti  predchádzajúcemu  roku o 1351 ks.  Kancov  bolo 
ohodnotených a zaradených do chovov v počte 121 ks.
Bod 4. Správa o hospodárení, ročná účtovná uzávierka za rok 2016



 Správu o hospodárení podal Ing. Kurek ekonóm zväzu. Informoval o jednotlivých druhoch 
výnosov dosiahnutých v roku 2016, ktoré boli nižšie ako v roku 2015 o 40 816,15 eur 37,3 
tisíc eur. Náklady za rok 2016 boli dosiahnuté 232 526,69 eur, čo je menej 2 752,49 eur, čím 
vznikla strata vo výške 37 678,42 eur. Dotácie v roku 2016 sme dostali 82 492,27 eur čo je 
menej  oproti  roku 2015 o 4 258,59 eur.  V správe ďalej  uviedol  niektoré ďalšie nákladové 
a výnosové položky, ktoré najviac ovplyvnili hospodárenie družstva. 

Celkové výnosy v roku 2016 boli                          194 848,27 eur
Celkové náklady                                                   232 526,69 eur
Vytvoril účtovnú stratu vo výške                           - 37 678,42 eur

Ďalej predniesol návrh predstavenstva družstva na rozdelenie hospodárskeho výsledku. 
Navrhol členskej schôdzi v zmysle uznesenia Predstavenstva družstva schváliť ročnú 
účtovnú závierku nasledovne:  
Návrh na rozdelenie straty vo výške – 37 682,42 eur vysporiadať z fondu na krytie strát z 
privatizácie – účtu 427 300.
Prídel do SF vo výške  5 000 eur. riešiť z nerozdeleného zisku minulých rokov účtu 428 980. 

Bod 5.
Správu kontrolnej komisie podal predseda komisie Ing. Al Hadi, ktorý konštatoval, že
kontrolná komisia  svoju činnosť zamerala hlavne na :
Kontrolu podnikateľskej činnosti
Dodržiavaní právnych predpisov v činnosti družstva 
kontrolu hospodárskej činnosti družstva podľa jednotlivých výrobných stredísk
preskúmanie ročnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku
účasť na zasadnutiach Predstavenstva ZCHOS-D
kontrolu uznesení prijatých na členskej schôdzi a predstavenstiev

Kontrolná  komisia  svoju  činnosť  zamerala  na  kontrolu  uznesení  prijatých  členskou 
schôdzou. Podnikateľský zámer na rok 2016 sa podarilo splniť v ekonomických ukazovateľoch 
a vytvoriť  účtovnú  stratu  –  37.678,42,-  eur  čo  je  oproti  podnikateľskému  zámeru  nižšia 
o 5.244,58 eur. Nepodarilo sa zastaviť krízu v chove ošípaných a jej neustále znižovanie výroby 
u chovateľov  ošípaných.  Predseda  kontrolnej  komisie  sa  zúčastnil  na  zasadnutiach 
predstavenstva ZCHOS-D, ktoré sa konali 30.3.2016,  9.6.2016, 18.8.2016, 7.12.2016

Na  každom  predstavenstve  sa  prejednávala  správa  o činnosti  zväzu  za  príslušné 
obdobie,  správa  o šľachtení  a plemenitbe  a správa  o hospodárení  zväzu.  Členovia 
predstavenstva dostávali štatistické informácie o chove ošípaných na Slovensku ako sú stavy 
ošípaných,  dosahovaná  úžitkovosť,  zahraničný  obchod  s ošípanými  a jatočným  mäsom, 
plemenárske úkony a počty zapísaných zvierat do Plemennej knihy a plemenárskej evidencie.
Kontrolná  komisia  ďalej  vykonala  kontrolu  inventarizácie  a záverov  inventarizačných  komisií 
k 30. 11 a 31.12. 2016. Ďalej preverila právnu agendu a uzatvárané zmluvné vzťahy.

Kontrolná  komisia  odporúča  schváliť  členskej  schôdzi  ročnú  účtovnú  závierku 
v predloženom rozsahu 

Celkové výnosy v roku 2016 boli                          194 848,27 eur
Celkové náklady                                                   232 526,69 eur
Vytvoril účtovnú stratu vo výške                           - 37 678,42 eur
Položka zvyšujúca daň                                             7 764,05 eur
Položka znižujúca daň                                                  15,18 eur
Pri daňovom priznaní vytvoril daňovú stratu         - 29 914,37 eur
Daň z príjmu                                                                    0,00 eur
Dopočet daňovej licencie                                            960,00 eur



Daňové preddavky – zaplatené                                       0,00 eur
Daňová povinnosť, preplatok                                           0,00 eur 

Návrh predstavenstva na pokrytie straty v budúcom období.
Návrh na rozdelenie straty vo výške – 37 682,42 eur vysporiadať z fondu na krytie strát z 
privatizácie – účtu 427 300.
Prídel do SF vo výške  5 000 eur. riešiť z nerozdeleného zisku minulých rokov účtu 428 980. 

Bod 6. Podnikateľský  návrh  a rozpočet  pre  rok  2017   predložil  Ing.  Kurek,  podal 
podrobnú  správu  o úlohách  zväzu  v roku  2017.  Celá  činnosť  družstva  je  rozdelená  na 
zabezpečovanie plemenárskych a šľachtiteľských činností poverených MPRV SR. Jedná sa 
o hlavne výkon šľachtenia, testácie ošípaných a ďalšie činnosti vychádza z potreby členov, 
predstavenstva  zväzu  ako  profesnej  organizácie  zastupujúcej  chovateľov  ošípaných  na 
Slovensku. Ďalšie činnosti pozostávajú najmä zo spolupráce s MPRV SR a  iných štátnych 
orgánov v rámci SR.  V poskytovaní informácií pre chovateľov, podávaní rôznych návrhov a 
vyjadrovanie  sa  k pripravovaným  zmenám  zákonov,  ktoré  ovplyvňujú  činnosť  chovateľov 
ošípaných. Uviedol, že predstavenstvo podnikateľský návrh na rok 2017  odporučilo  členskej 
schôdzi schváliť.  Ekonóm zväzu podrobne rozobral návrh podnikateľského návrhu na rok 
2017 podľa jednotlivých úsekov zhrnuté do nákladov a výnosov za celý podnik.

Celkové hospodárenie družstva návrh plánu na rok 2017
Výnosy celkom                   402.040,- eur
Náklady celkom                  334.443,- eur
Zisk                                       69.597,- eur

Bod 7. Diskusia
Ing. Štefan Ryba PhD. gen. riaditeľ sekcie poľnohospodárstva pri MPRV SR, 

ktorý sa poďakoval za spoluprácu s ZCHOS-D. Cieľ je jediný – Podporiť chov ošípaných na 
Slovensku. V diskusii sa podrobne venoval situácii ktorú bolo potrebné riešiť ihneď a bolo ich 
niekoľko, od kolapsu cien mlieka ale aj cien bravčového mäsa, mrazmi poškodených sadov 
ovocia a ďalšie problémy v poľnohospodárstve. Veľa času zabralo predsedníctvo Slovenska 
v EU, kde sa museli venovať mnohým aktivitám. V ďalšej diskusii sa vyjadril, že jeho úlohou 
bude  nastaviť  rovnováhu  medzi  RV  a ŽV,  aby  rastlinári  bez  živočíšnej  výroby  boli 
znevýhodnení  oproti  tým,  ktorý  majú  ŽV.  Vyjadril  sa,  že  chceme  dodržať  naplánované 
podpory pre živočíšnu výrobu vrátane ošípaných.  Do budúcna MPRV SR plánuje  zvýšiť 
stavy  ošípaných  na Slovensku.  Chce  zadefinovať  výrobné  náklady  na  1  kg vyrobeného 
produktu, ako je mäso, mlieko a iné komodity.
Vyjadril  sa k REVERS – GARGE, kde to riešia spolu s MF SR. Zodpovedal aj na dotazy 
z pléna k ostatným problémom v poľnohospodárstve.
Ing. Alhadi Siniar – vystúpil k REVERS GARGE, kde sa snažil vysvetliť z akého  dôvodu je 
to prospešné nielen pre chovateľov, ale aj pre samotný štát keď sa zabráni úniku DPH.
Ing. Julián Škerlik – vystúpil k problému v otázkach životného prostredia, kde IŽP požaduje 
dvojplášťové žumpy aj na stavby na ktoré sa to nevzťahuje – na stavby z pred roka 1990. 
Ďalej upozornil že končia povolenia na odber pitnej vody z vlastných zdrojov, treba urobiť 
projekty nové – bude to stáť poľnohospodárov nemalé finančné prostriedky. 
Ing.  Rastislav  Slocík –  vystúpil  k AW – kde  pri  dodávke  malému bitúnku,  ktorý  má aj 
zaregistrovanú farmu mohli dodať väčšie množstvo jatočných ošípaných z dôvodu úsporných 
nákladov- doprava pod kódom č. 70.



Ing. Štefan Zekucia – diskutoval k problematike poľnohospodárskych podnikov, ktorí majú 
silnú živočíšnu výrobu.  MPRV SR by malo nájsť  systém ako pomôcť pre tých ktorí  ešte 
produkujú potraviny živočíšneho pôvodu. 

Bod 8. Návrh na uznesenie z náhradnej členskej schôdze
Predseda  návrhovej  komisie  predniesol  návrh  na  uznesenie  z členskej  schôdze, 

ktoré bolo  schválené hlasovaním 19 za, proti nikto. Predseda predstavenstva MVDr. Imrich 
sa  poďakoval  prítomným  za  aktívnu  účasť  na  členskej  schôdzi  a  ukončil  zasadnutie 
náhradnej členskej schôdze.

Uznesenie z náhradnej členskej schôdze ZCHOS-D zo dňa 14.06.2017

Členská schôdza zvolaná na 9,30 hod. dňa 14.6.2017 sa nekonala v dôsledku nedostatočnej 
účasti členov, keď z 205 pozvaných členov sa zúčastnilo len 15, čo je 7,5 % účasť.
        Podľa  pozvánky  sa konala  14.6.2017  o 10,00  hod.  náhradná  členská  schôdza, 
prítomných 19 členov, čo je 9,3 % účasť, ktorá prijala nasledovné uznesenie :
Náhradná členská schôdza Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo 
I.  Berie na vedomie:
a) správu o činnosti ZCHOS - D za rok 2016 prednesenú MVDr. Imrichom 
b) správu o šľachtení a plemenitbe za rok 2016 prednesenú p. Horváthom
c) správu o hospodárení zväzu       za rok 2016 prednesenú Ing. Kurekom
II.  Schvaľuje: 
          a)  predsedajúceho: Ing. Boleček Pavol
          b)  overovateľov: Uhliarik František, Kürthy Benjamín 
          c)  zapisovateľov : Ing. Kurek Juraj,  p. Horváth Jozef
          d)  mandátovú a návrhovú komisiu v zložení: Ing. Hranka Ján

Ing. Škerlik Julián
Ing. Slocík R.  

          e)  Správu kontrolnej komisie prednesenú Ing. Al Hadim 
          f)  Ročnú účtovnú závierku za rok 2016 s výsledkom  strata  - 37 678,42 EUR

g)  Prídel do SF vo výške  5 000 eur. riešiť z nerozdeleného zisku minulých rokov 
 účtu  428 980  

         h) podnikateľský zámer a rozpočet pre rok 2017
.
III. Ukladá:    
a) realizovať podnikateľský zámer na rok 2017
b) rozpracovať diskusné príspevky do úloh predstavenstva 
Hlasovanie za kompletné uznesenie bolo  schválené 19 za, proti 0, zdržal sa 0. 

V Lužiankach, dňa 15.6.2016

Zapísali: Ing. Juraj Kurek 
              Horváth Jozef

Overovatelia zápisnice : Uhliarik František                 ..............................................................
  
  Kürthy Benjamín                  .............................................................   

MVDr. Andrej Imrich  
predseda ZCHOS-D 
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