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Nitra: 28.03.2017

                                             Z á p i s n i c a

zo  zasadnutia  Predstavenstva  Zväzu  chovateľov  ošípaných  na  Slovensku  –  družstvo, 
konaného dňa 28.3.2017 v sídle spoločnosti.

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

Program zasadnutia:
1. Zahájenie 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
3. Správa o činnosti zväzu a situácia v chove ošípaných
4. Správa o šľachtení a plemenitbe ošípaných
5. Správa o hospodárení zväzu za rok 2016
6. Návrh podnikateľského zámeru na rok 2017
7. Návrh na zvolanie členskej schôdze
8. Rôzne

                               9. 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.  Pavol  Boleček  a Benjamín  Kurthy, zapisovateľov  Juraj  Kurek 
a Jozef Horváth.

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  riaditeľom ŠVPS. Rokovania prebiehali o vyjednávaní lepších ekonomických podmienok 
pre chovateľov ošípaných.  Popísal všetky vyplatené podpory pre chovateľov v roku 2016 
a načrtol  podpory  ktoré  sa  budú  vyplácať  v roku  2017  pre  chovateľov  ošípaných.  Ďalej 
spomenul  závery členskej schôdze a prejednávaného vylúčenia členov z družstva. 

Ad 3.
MVDr.  Imrich  podal  správu  o činnosti  zväzu  a  stave  chovu  ošípaných  na  Slovensku. 
Informoval  o zasadnutí  výberovej  komisie  a schválení  štatútov  jednotlivých  plemien 
a kombinácií ktoré vstupujú do šľachtenia na Slovensku.
Informoval  o pripravovaní  Chovateľského  dňa  ošípaných,  ktorý  sa  bude  konať  2.6.2017 
v predpokladanom  rozsahu  minulých  rokov  aj  spoluorganizátormi.  K chovateľskému  dňu 
ošípaných v poobedňajších hodinách sa pripoja  účastníci  z konferencie  „  Kvalita  mäsa “. 
Ďalej  predseda  informoval  o konaní  krajských  organizačných  dní  a niektorých  záverov 
prijatých z tejto akcie. Ďalej informoval o porade SPPK s jednotlivými zväzmi a združeniami 
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pôsobiacich  na  úseku  poľnohospodárstva.  Predseda  vystúpil  na  obhajobu  vyčlenených 
prostriedkov z tzv. III. piliera, kde bol podaný návrh na presun do iných kapitol, konkrétne na 
poistenie RV a ŽV. Podal informáciu k jednotlivým štatistickým, výrobným a ekonomickým 
ukazovateľom v chove ošípaných na Slovensku.
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 obdobie 
január a február 2017. Podotkol, že v roku 2016 sme ohodnotili a zaradili do stavu prasníc 
v chovoch  na  Slovensku  9 477prasničiek,  čo  je  viac  oproti  predchádzajúcemu  roku  viac 
o 1352 ks. Za I: Q 2017 sme ohodnotili 2999 ks prasničiek, čo je viac o 403 ks.
Ad 5.
Informáciu  o hospodárení  podal  Ing.  Kurek,  ktorý  informoval  členov  predstavenstva 
o hospodárení  družstva v roku 2016.  Informoval  o jednotlivých výnosových a nákladových 
položkách celkového hospodárenia zväzu v roku 2016.  Zväz dosiahol  hospodárenie pred 
zdanením  –37.678,42  eur.  Informoval  o ročnej  účtovnej  závierke,  spomenul  jednotlivé 
položky,  ktoré  najviac  ovplyvnili  hospodárenie  zväzu.  Podal  návrh  na  schválenie  ročnej 
účtovnej závierky za rok 2016, daňovej straty vo výške 29.913,47 eur pre členskú schôdzu. 
Navrhol aby sa predložilo členskej schôdzi návrh na pokrytie  straty z fondov nerozdeleného 
zisku a každoročne vytváraného rezervného fondu.  Všetky potrebné údaje o hospodárení 
a majetku zväzu obdŕžali členovia v materiáloch pre predstavenstvo. 
 Ad 6.
Návrh podnikateľského plánu na rok 2017 predložil Ing. Kurek.  Podnikateľský návrh popisuje 
jednotlivé  činnosti  zväzu  a jeho  hospodárenie  pre  rok  2017.  V materiáli  nie  sú  presne 
vyčíslené dotácie z PA SR nakoľko ešte neboli zverejnené výzvy. Podnikateľský zámer  rieši 
predaj  SVJH  Bučany  v jednej  tretine.  Príjmy  z tohto  predaja  by  mali  doriešiť  doteraz 
účtovanú opravnú položku a nahradiť výnosy. 
Ad 7.
Návrh na zvolanie členskej schôdze predniesol MVDr. Andrej Imrich. Po krátkej rozprave sa 
dohodlo  konanie  členskej  schôdze  na   deň  14.6.2017  o 10.00  hod  a predpokladaná 
náhradná členská schôdza o 10.30 hod v sídle spoločnosti s nasledovným programom:
                                    1. Otvorenie
                                    2. Voľba predsedajúceho a komisií členskej schôdze
                                    3. Správa o činnosti zväzu za rok 2016
                                    4. Správa o hospodárení, ročná účtovná závierka za rok 2016
                                    5. Správa kontrolnej komisie
                                    6. Plán hlavných úloh a rozpočet  pre rok 2017
                                    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 10.30 hodine.
Ad 8. 
Diskusia, uznesenie a záver. K jednotlivým bodom rokovania prebehla diskusia
MVDr. Imrich ďalej podrobne informoval o

- Organizovaní  chovateľského  dňa  2.6.2017,  informoval  o pripravovanom  seminári 
k problematike chovu ošípaných a ako aj  programe podujatia. Negatívne sa vyjadril 
k podujatiu a spôsobe organizácie podujatia Poľnohospodárskej univerzity

- Organizovaní Národnej výstavy Agrokomplex. 
Podmienkou organizovania týchto podujatí je pridelenie adekvátnej dotácie PA.
V diskusii sa tiež podrobne riešili nepriaznivé  ekonomické  a chovateľské výsledky minulých 
rokov. Presne boli rozobraté jednotlivé podpory pre chovateľov ošípaných v roku 2017. 
Predseda Imrich informoval o predaji jednej  tretiny nehnuteľností v Bučanoch. Spomenul, že 
to  bol  veľmi  výhodný  predaj  a napomôže  zväzu  riešiť   ekonomickú  situáciu  v budúcich 
rokoch.  Informoval  o zámere obnoviť  automobilový park  a zabezpečiť  nákup  materiálov 
potrebných pre činnosť zväzu. 



Predseda informoval  o výstave hospodárskych zvierat  v Maďarsku,  ktorá sa uskutoční  4-
5.5.2017. Požiadal členov aby sa v prípade záujmu u neho prihlásili.
V diskusii  bolo  spomenuté,  že  v súčasnosti  ministerstvo  kontroluje  na  zväze  dotácie  na 
Plemennú knihu za rok 2016.
V diskusii vystúpili všetci členovia  predstavenstva a predseda KK k prejednávaným bodom 
programu  priebežne.  Súhlasili  s činnosťou  zväzu  a navrhovanými  riešeniami  ktoré  zväz 
realizoval. 
MVDr.  Imrich  na  záver  dal  predniesť  uznesenia,  poďakoval  sa  prítomným  za  účasť 
a predstavenstvo ukončil.

Predstavenstvo Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo, na zasadnutí 
dňa 28.3.2017 prijalo nasledovné uznesenie:

A.  Berie na vedomie:
    1. Kontrolu uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. 
    2. Informáciu o situácii v chove ošípaných na Slovensku prednesenú MVDr. Imrichom.
    3. Správu o plemenitbe a šľachtení za 1 -  2 mesiac v roku 2017.
    4. Správu o hospodárení zväzu za rok 2016.
    5. Správu o predaji časti farmy Bučany.

B. Schvaľuje:
    1. Zvolanie členskej schôdze na 14.6.2017 o 10.00 hodine s nasledovným programom:
                                    1. Otvorenie zasadnutia členskej schôdze.
                                    2. Voľba predsedajúceho a komisií členskej schôdze.
                                    3. Správa o činnosti zväzu za rok 2016.
                                    4. Správa o hospodárení, ročná účtovná závierka za rok 2016.
                                    5. Správa kontrolnej komisie.
                                    6. Plán hlavných úloh a rozpočet  pre rok 2017.
                                    7. Diskusia.
                                    8. Uznesenie a záver. 
    2. Overovateľov zápisnice:  Boleček, Kurthy
    3. Zapisovateľov: Kurek, Horváth
    4. Podať návrh ročnej účtovnej uzávierky na členskú schôdzu
    5. Návrh podnikateľského zámeru na rok 2017, ktorý sa podá na členskú schôdzu
    5. Zámer obnovy motorového parku a nákupu potrebného vybavenia slúžiaceho k činnosti
        zväzu 
    6. Zahraničnú cestu do Maďarska na výstavu hospodárskych zvierat v dňoch 4-5.5.2017 

C. Ukladá:
    1. Zvolať členskú schôdzu v zmysle schváleného programu.
    2. Predložiť členskej schôdzi ročnú účtovnú závierku za rok 2016.
    3. Prijať opatrenia z kontroly poskytnutých dotácií za rok 2016.
                          Zodpovedný: MVDr. Imrich

V Lužiankach 3.4.2017

                                                                                 MVDr. Andrej Imrich

Zapísali: Ing. Kurek Juraj
              Jozef Horváth

Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Boleček

                                      Benjamín Kurthy             


