
Zasadanie  Výkonného výboru ZO SZV Spišská Stará Ves -  7.10.2021 

 

Prítomní: Štefan Danko, Július Dlugolinský,, Ján Furcoň,, Ján Gemza, Jozef Imrich. 

Ospravedlnení: Jozef Grivalský, František Kapolka  

 

Na rokovaní výboru sa prerokovali nasledovné body: 

1. Informácia  predsedu o priebehu rokovania Valného zhromaždenia 8.8.2021 v Trenčíne. 

Valné zhromaždenie schválilo nové stanovy s účinnosťou od dňa rokovania, ktoré sú 

v súčasnej dobe na registrácii na MVSR, a po ich registrácii budú zverejnené na 

www.vcelári.sk. 

2. Problematika stretnutia členov ZO. Po diskusii výbor prijal uznesenie: 

Stretnutie členskej základne sa uskutoční v rámci VČS, ktorú výbor zvolá okamžite po 

získaní prostriedkov na výplatu príspevkov za opeľovaciu činnosť a po obdržaní 

podkladov pre zaplatenie členských príspevkov. 

3. Schválenie dotácii PPA na podporný rok 2021/22 – predseda informoval že 

poľnohospodárska platobná agentúra schválila SZV dotácie na podporný rok 2021/2022. 

Z týchto dotácii sa už zrealizoval nákup: 

a. tlačiarne pre ZO SZV, ktorá je umiestnená u pokladníka organizácii. 

b. pastovacieho zariadenia – žiadateľ pán Michal Švienty. 

4. Členské príspevky – predseda uviedol, že podklady pre výplatu členských príspevkov sú 

zverejnené na www.cehz.sk. Podľa týchto podkladov bude v roku 2022: 

a. Podpora na opeľovaciu činnosť 592 včelstiev 2368 € 

b. Členské 592 včelstiev - 455.84 € 

Ďalej predseda informoval, že kým sa podpora na opeľovaciu činnosť v predminulom 

roku zvýšila z 2 € na 4 € na včelstvo, členské príspevky na nemenili za posledných 20 

rokov vôbec. Preto predseda navrhol, aby členský príspevok pre organizáciu bol 1 €. Čiže 

po výplate členských príspevkov by z dotácie ostalo včelárovi cca 2 € na včelstvo. Toto 

opatrenie je nutné aby organizácia mohla plánovať aktivity ktoré je možné financovať 

z podpory pre rozvoj včelárstva podľa Nariadenia vlády č. 337/2019, kde je potrebné 

minimálne spolufinancovanie a náklady sa uhrádzajú refundovaním. Uznesenie: 

VV schválil návrh predsedu na zvýšenie členského pre ZO SZV na 1 €. 

5. Predseda informoval že v súčasnosti máme 3 aktívnych AÚVL, ktorí všetci majú nad 60 

rokov a bolo by vhodné ich pomaly nahrádzať novými mladými asistentami. Preto navrhol 

aby členovia výboru rokovali s týmito našimi členmi s cieľom zaistiť ich účasť na kurze: 

a. Gemza s pánom Džimom a Graindom 

b. Dlugolinský s Martinom Švientym. 

Súčasný program kurzov je nasledovný: 

Dátum    Názov kurzu  Miesto konania  Kapacita  

24.-25.5.2022** AÚVL – začiatočník  Liptovský Hrádok 40 osôb 

7.-8.6.2022**  AÚVL – začiatočník  Liptovský Hrádok 40 osôb 

http://www.cehz.sk/


8.10.2021*  AÚVL – pokročilý (prešk.) Liptovský Hrádok 40 osôb 

17.1.2022*  AÚVL – pokročilý (prešk.) Liptovský Hrádok 40 osôb 

11.2.2022*  AÚVL –pokročilý (prešk)  Liptovský Hrádok 40 osôb 

11.3.2022*  AÚVL – pokročilý (prešk)  Liptovský Hrádok 40 osôb 

*jednodňový kurz 

**dvojdňový kurz  

Výbor prijal uznesenie: 

• Realizácia bodu 6 ods. a, a b. 

• Predseda prihlási súčasných ÚAVL na kurz AÚVL pokročilý na niektorý horeuvedený 

termín. 

6. Rôzne: 

a. Predseda informoval o účasti zástupcov VV ZO na včelárskej nedeli v Starej 

Ľubovni 

b. O zapojení sa členov organizácie (Danko, Dlugolinský, Švienty) do súťaže 

o najlepší slovenský med na výstave 8.10.2021 v Trenčíne 

 

Zapísal: Štefan Danko 

 

         

V Červenom Kláštore 7.10.2021  

 


