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Vec: Záznam zo zasadnutia chovateľov ošípaných zo dňa 12.06.2012.

Zasadnutie sa uskutočnilo na základe požiadavky Ing. Slocika Rastislava po 
stretnutí s p. ministrom Ľubomírom Jahnátkom. Pri výjazdovom zasadnutí 
Vlády SR v Poltári sa Ing. Slocik Rastislav osobne stretol s p. ministrom, ktorý 
následne navštívil Agrospol Boľkovce. 

Ing. Slocik Rastislav informoval prítomných o stretnutí s p. ministrom, 
kde bola rozobraná súčasná situácia v chove ošípaných na Slovensku. Pán 
minister deklaroval, že má  záujem riešiť  nepriaznivý stav v chove ošípaných na 
Slovensku a zároveň bola chovateľom ošípaných prisľúbená pomoc. 

Na stretnutí boli rozdiskutované možnosti pomoci pre jednotlivé chovy, 
kde sa deklarovali viaceré spôsoby rozdelenia finančných prostriedkov. 

Dohodnuté zásady
1. Jednoznačne sa dohodlo, že podpora by sa mala uskutočniť čo najskôr 

a najjednoduchším spôsobom, konkrétne cez Plemenárske služby SR. 
2. Základom pre výpočet výšky podpory by mali byť výhradne prasnice ako 

základný výrobný prostriedok podľa množstva v podniku k určenému 
dátumu: 
a) Poskytnúť len na ŠCH a RCH na všetky prasnice
b) Poskytnúť na všetky prasnice v SR
c) Poskytnúť na všetky prasnice, ale diferencovať podľa počtu prasníc 

v chove výškou podpory – model sa musí určiť
3. Pre roky 2013 a ďalšie roky 2014 – 2021 nastaviť pravidelnosť, resp. dať 

do rovnakej polohy ošípané spolu s ostatnými hospodárskymi 
zvieratami cez dobrovoľné platby. Argumentovať tým, že chov 
ošípaných je zo všetkých hospodárskych zvierat  najviac postihnutý.

4. Neustále upozorňovať pri jednaniach s pracovníkmi MPRV SR 
nerovnaké podmienky poskytovania podpôr v rámci EÚ, kde Slovensko 
z dôvodu nízkej pomoci v sektore bravčového mäsa je málo konkurencie 
schopné.

5. Pre ďalšie roky zaradiť  a zvýhodniť podporu z 2 piliera pre rekonštrukcie 
a modernizácie chovov ošípaných

6. Pre podporu zamestnanosti hlavne mladej začínajúcej generácie poskytnúť 
podporu  v pôdohospodárstve  v rámci  celej  SR  aj  na  odchod  starej 
generácie do dôchodku 
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