
                                                                 UZNESENIE 

zo zasadnutia výročnej členskej schôdze ZCHVMSKV zo dňa 19. 

marca 2022 

 
 I.  Berie na vedomie : 

1/ Správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti schôdze 

2/ Výročnú správu ZCHVMSKV 

3/ Správu o hospodárení ZCHVMSKV za rok 2021 

4/ Správu revíznej komisie 

5/ Správu o platnosti testovania matiek a vyťaženosti TS 

6/ Výsledky volieb podľa správy volebnej komisie 

 

 

 II. Schvaľuje : 

1/ Návrh rozpočtu na rok 2022 

2/ Nových členov ZCHVMSKV prijatých na tejto VČS : ApisFatra s.r.o. 

                                                                                                Peter Baranka  

                  Jozef Goňo 

                  Ing. Peter Klopček 

                  Ing. Ivana Vasiľová PhD. 

3/ Vydanie dekrétov iba plemenným chovom ktoré produkujú včelie matky z domácich 

uznaných línii. 

4/ V časopisoch uverejniť len tých chovateľov, ktorí odchovávajú slovenské línie matiek 

5/ Vyradenie všetkého hnuteľného majetku ZCHVMSKV /kopírka s tlačiarňou, notebook, 

plátno, dataprojektor, fotoaparát/ 

6/ Paušálne výdavky tajomníkovi ZCHVMSKV vo výške 80€ mesačne 

7/ Členov Rady štatútu v zložení: Ing. Ján Kopernický CSc., Vladimír Sokol, Ing. Jaroslav 

Gasper PhD. 

8/ Chovateľské komisie v zložení: 

Za VSK: Vl. Sokol, Ing. Ján Kopernický, Ing. Jaroslav Gasper 

Za SSK: Ing. Stanislav Mlynarčík, Marek Števko, za ÚVč. Ing. Jaroslav Gasper 

Za ZSK: Karol Laco, Karol Mészároš, za ÚVč. Ing. Jaroslav Gasper 

9/ Schvaľuje odsúhlasenú zmenu v stanovách ZCHVMSKV: 

 

HLAVA II. 

v §5  

Organizačná štruktúra združenia 

zmena vety: „Rada štatútu organizačného poriadku“  



       na vetu: „Rada štatútu chovateľského poriadku“. 

HLAVA IV. 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA    

§15  

odst.4.  

vypustenie vety: „Orgány združenia sú uznášaniashopné, ak je prítomná nadpolovičná 

väčšina členov“. Ponechanie druhej vety v následnom znení: 

„Na platnosť rozhodnutia orgánov združenia je potrebná nadpolovičná väčšina 

prítomných členov“. 

 

     

 III. Ukladá : 

1/ Kontrolu nových členov s náhodným vybraním ďalších chovov 

2/ Záujemcom o plemenné matky nahlásiť požiadavky o inseminačnú službu členovi 

výboru Vladovi Sokolovi do 15. 4. v príslušnom roku 

3/ Každý chovateľ včelích matiek musí odovzdať za rok 2022 matriku plemenných matiek   

a Výkaz odchovaných matiek do 1. 11. 2022  

4/ ZCHVMSKV v spolupráci s PPO pripraví harmonogram inseminácie plemenných matiek 

v plemenných chovoch na základe odovzdaných požiadaviek od chovateľov  

5/ Pokračovať v aktualizácii a vedení webovej stránky Združenia 

6/ Každý nový člen musí absolvovať kurz chovu včelích matiek s praktickými skúškami 

7/ Plemenným chovom písomne požiadať ZCHVMSKV o navrátenie ešte žijúcich matiek     

z ukončeného testovania včelích matiek 

8/ Výboru ZCHVMSKV aktívne sa podieľať na príprave nového NARIADENIA VLÁDY 

Slovenskej republiky pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do 

vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva z dôrazom pre možnosť čerpania týchto 

prostriedkov aj pre plemenné chovy včelích matiek. Požiadať SZV o podporu našich 

návrhov pre zmenu v NV. 

9/ Všetkým členom ZCHVMSKV aktívne sa podieľať na priamej propagácii pre nákup 

včelích matiek z registrovaných plemenných chovoch z dôrazom na propagáciu 

v odborných včelárskych periodikách. 

10/ Doručiť členom ZCHVMSKV Záznamník chovateľa včelích matiek 2022 

 

 

IV. odporúča  

1/ prerokovať v chovateľskej komisii zmenu navýšenia % nálezu spór Nozematózy 

v zaslaných vzorkách zimných mŕtvoliek a to v šľachtiteľských chovoch nepresahuje 

úroveň pozitivity 30 % a v rozmnožovacích chovoch nepresahuje úroveň pozitivity 50% 

 

V Liptovskom Hrádku 19. marca 2022  


