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Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Zápisnica z XII. Valného zhromaždenia SZV
konaného 6.4.2019 v Banskej Bystrici

Prítomní: Podl‘a prezenčnej listiny, ktorá je súčast‘ou podkladových materiálov k rokovaniu,
uložených v archíve Sekretariátu SZV.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1Q
20.
21.
22.

Otvorenie XII.VZ SZV
Príhovor riaditel‘a SOS Pod Bánošom a privítanie hostí
Príhovory hostí
Schválenie programu XII. Valného zhromaždenia SZV
Schválenie rokovacieho a volebného poriadku VZ SZV
Vol‘ba mandátovej, návrhovej komisie
Vol‘ba volebnej komisie a overovatel‘ov, zapisovatel‘ov
Vol‘ba komisie pre úpravu Stanov SZV
Správa o činnosti a hospodárení SZV medzi XI. a XII. VZ SZV
Správa UKRK SZV
Predstavenie kandidátov na volené funkcie
Správa o hospodárení s nehnutel‘ným majetkom SZV a predstavenie zámerov jeho
d‘alšieho využitia
Diskusia
Schválenie návrhu a zmien Stanov SZV
Správa mandátovej komisie
Správa volebnej komisie
Vol‘ba predsedu SZV
Vol‘ba podpredsedov SZV
Vol‘ha pred~edu UKRK S7V
Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia XII. VL SZV
Prihovor novozvoleneho predsedu SLY
Záver
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K bodu ~Otvorcnie XII. Valného ~hroma~dcnia S?V
Valné zhrornaždenie otvoru riadlteľ školy Ing. Pavel Hľo, kiory privital delegátov a hosti ha
XII. Valnom zhromaždení SZV na póde Strednej odbornej školy Pod Bánošom v Banskej
Bystrici. Hned‘ na úvod zaspomínal na včelárov, ktorí už nie sú medzi nami a uctil si ich
minútou ticha.
Následne zaznela Včelárska hymna SZV a vystúpenie orchestra z Ľudovej školy umenia.
Po hudobnom vystúpení predstúpil opäť Ing. Pavel Fil‘o a privítal menovite hostí Ing. Štefana
Rybu, PhD. generálneho riaditel‘a sekcie pol‘nohospodárstva z Ministerstva pódohospodárstva
a rozvoj a vidieka SR., Ing. Jána Luntera, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraj a,
Mgr. Jarmilu Machovú. predsedníčku Českého zväzu včelárov.
K bodu 2: Príhovor riaditel‘a školy SOŠ Pod Bánošorn a privítanie hostí
Riaditel‘ Ing. Pavel Fil‘o podal inforr.riácie o škole, ktoráje v prvom rade škola rozvoja vidieka
v meste. V súčasnosti má 445 žiakov z toho 120 dospelých.
Následne odprezentoval 10 rokov budovania a vzdelávania včelárstva na SOŠ Pod Bánošom.
Uviedol, že ho teší podpora Slovenského zväzu včelárov, Slovenskej včelárskej komory,
rezortu pol‘nohospodárstva. Hovoril aj o nových problémoch v oblasti včelárstva. Oboznámil
delegátov s projektmi, na ktorých intenzívne pracujú a víziami do budúcnosti.
Vyzdvihol úspechy mladých včelárov zo Slovenskej republiky, ktorí sa v minulom roku na
celosvetovej sút‘aži mladých včelárov IMYB vo Francúzsku umiestnili na 1. mieste. Tento
rok sa toto podujatie uskutoční na Slovensku. Tešia ho úspechy, ale podotkol, že tieto
úspechy by neboli bez podpory l‘udí, ktorých máme a sú ochotní pracovať tu aj počas
víkendov.
A na záver sa poďakoval aj predsedovi Apislávie Ing. Ľudovítovi Gálovi, ktorý mu vnukol
prvotnú myšlienku tejto škole.
K bodu 3: Príhovory hostí
Vystúpil Ing. Štefan Ryba, PhD., generálny riaditel‘ sekcie poľnohospodárstva z
Ministerstva pódohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V prvom rack sa poďakoval za
účasf na Valnom zhromaždení Slovenského zv~izu včelárov. HovoLil odóležitosti správnej
vol‘by nového piedsedu, nakol‘ko je potrebné, aby sa sektor včelárstva uboral správnym
smerom. Verí, že novým predsedom sa stane odborník, za ktorého budú s odstupom času
hovorit‘ predovšetkým jeho výsledky. Zdóraznil, že si prácu, ktorú včelári vykonávajú,
úprimne na Ministerstve pódohospodárstva vážia. Vyzdvihol úspechy Slovenskej medoviny,
ktorá je najlepšia na svete. Pri tejto príležitosti pripomenul, že niektorí výrohcovia medu
a medoviny kazia dobré meno včelárov a vyzval včelárov, aby neváhali a nahlásili týchto
výrobcov, predajcov. V súčasnej politike rezonuje predovšetkým sledovanie kvality potravín.
Uviedol, že v roku 2018 bob odobratých 266 vzoriek včehieho medu a z toho len 11 vzoriek
boto nevyhovujúcich, čo hodnotí pozitívne. Teší ho, že do radu včelárov sa dostávajú mladí

l‘udia. Uviedol, že vd‘aka úzkej spolupráce s Ing. Ľudovítom Uálom bol vypracovaný
Nátnhiý i~(~giairi St~bilitá(~ie ~I lOď V(~~a Sl()“CllSkélIO včeláisl“a lid ďal~i(~ L[OjlOčIk~ Ob(lObiC~,
v Llny~Ie po~iaclaviek Fuióp~kcj únk~ Vyzdvihni spoluprácti s Ing I‘udo“ítorn Gálom
a pod‘akoval sa mu za dlhoročnú, odbornú a profesionálnu spoluprácu. Národný program,
ktorý bol spoločne vypracovaný bol odoslaný Európskej komisii a čaká sa na jeho schválenie7
Úspešnosť včelárskeho programu, možno preukázat‘ aj tým, že včelári takmer 100%
využívajú možnosti finančnej pomoci. Informoval delegátov, že Ministerstvo
pódohospodárstva v spolupráci aj so Slovenským zväzom včelárov pripravuje novelu
Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia poclinienok pri produkcii
a obchodovaní so včelími produktmi, ktoré bude upravovať podmienky pre čerpanie
jednotlivých opatrení v súlade so včelárskym programom.
Nakoniec sa pod‘akoval za pozornosf a teší sa na d‘alšiu spoluprácu.
Vystúpil Ing. Ján Lu ntcr, predseda Banskobystrického sainosprávneho kraja.
Vn svojom príhovore hovoru o prohlémoch v pol‘nohospodárstve a podotkol. že v súčasnosti
stále pretrváva trend, že o pol‘nohospodárstvo je malý záujem. Zdóraznil, že je hrdý na
výsledky SOŠ Pod Bánošom a pod‘akoval sa riaditel‘ovi školy Ing. Pavlovi Fil‘ovi, ktorý
priviedol l‘udí k včelárstvu a odovzdal mu pamätný list za úspechy, ktoré buduje v oblasti
včelárstva na Slovensku. V závere svojho príhovoru sa poďakoval všetkým delegátorn, ktorí
dokážu pracovať húževnato a pevne verí, že tento deň bude pre včelárstvo prínosný.
Vystúpila Mgr. Jana Machová, predsedkyňa Českého zvázu včelárov.
Na úvod pod‘akovala za pozvanie, že sa mohla zúčastniť na XII. Valnom zhromaždení
Slovenského zväzu Včelárov. V mene republikového výboru Českého zväzu včelárov
odovzdala najvyššie vyznamenanie za zásluhy vo včelárstve Ing. Ľudovítovi Gálovi. Dodala,
že toto vyznamenanie je aj za dlhoročnú spoluprácu medzi Českým a Slovenským zväzom
včelárov. Popriala novému predsedovi hlavne pevné zdravie, nadhl‘ad, lojálnych
a pracovitých kolegov a vel‘a úspechov.
po príhovore posledného host‘a predstúpil Filip Balvan, ktorý predniesol prózu od Jána
Lebedu: „Rozprávku O torn ako včielky piekli buchtu“.
K bodu 4: Schválenie programu XII. V7‘ S7V
Pred delegátov predstúpil Milan Janco, ktorý predstavil pracovné predsedníctvo XII. VZ SZV
do ktorého boli navrhnutí: doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD., Milan Janco, Dušan Holík.
Z delegátov nemal nikto iný návrh na doplneriie predsedníctva Milan Janco dal hlasovat‘
hielym lístkorn za schválenie pracovného predsedníctva.
Hiasovanie:
Za: 130

Proti: O

Zdržal sa: O

Pracovné prcdscdníctvo sa ujalo svojej činnosti.

f)

Milan Janco sa ujal vedenia Valného zhromaždenia a zdöraznil delegátom, že prihlášky do
(Ikk(I6i~ jC 1)01[Ct)ité ()(l0‘/ t(l~C (1(1 ot)e(1ňa~jš(~j 1.)[e~táVky l‘~ ~W(1“iIÍk0V i 1)W(l~(lIIí(‘( ‚‘ ~i
Pi iJ)OliliClIk3‘, iiá~ili3‘ Ck) uztieseiiia je ~ oCklv t(l~tť iiáVlIlO Voj k(liťiiSjI
Taktiež informoval delegátov, že v prípade záujmu bude zvukový záznam k dispozícii na
Sekretariáte SZV.
Uviedol, že program XII. VZ SZV obdržali poštou všetci delegáti Valného zhromaždenia a
dodal, že do programu XII. VZ SZV sa nedostala vol‘ba volebnej koinisie, vol‘ba
overovateľov a zapisovateľov zápisnice. Prcdscdajúci navrhol tieto body pridať do programu

Č. 7.
Z delegátov nemal nikto pripomienky k programu XII. VZ SZV predsedajúci dal hlasovat‘
bielym lístkom o doplnení vol‘by volebnej komisie, vol‘by overovatel‘ov a zapisovatel‘ov do
programu XII. VZ. Ako bod Č. 7.
Illasoi‘anie:
Za: 128

Proti: 0

Zdržal sa: 2

K bodu 5: Schválenie rokovacieho a volebného Doriadku

VZ SZV

Všetkým delegátom bol písomne zaslaný návrh rokovacieho poriadku, ako aj návrh
volebného poriadku VZ SZV so všetkými písomnými úpravami.
Predsedajúci sa prítornných opýtal, či prítomní delegáti navrhujú zmeny alebo doplnky
k rokovaciemu a volebnému poriadku. Ked‘že neboli vznesené pripomienky k rokovaciemu,
volebnému poriadku, predsedajúci dal hlasovat‘ bielyrn lístkom, najprv za schválenie
rokovacieho poriadku VZ SZV.
Hiasovanie:
Za: 129

Proti: 1

Zdržal Sa: O

Následne sa hlasovalo o predloženom volebnom poriadku, kde predsedajúci dal hlasovať
bielym lístkom za schválenie volebného poriadku VZ SZV.
Hlasovanie:
Za: 130

Proti: O

ZdržaI sa: O

Rokovací poriadok VZ S/V a volebný poriadok VZ SZV bol dclegátmi VZ schválený.
K bodu 6: Vol‘ba mandátovej, návrhovej komisie

yV SZV navrhol, aby do mandátovej, návrhovej a volebnej komisie bol delegovaný jeden
zástupca z každého kraj a.
VV SZV navrhol do mandátovej komisie XII. VZ SZV:
ZA
BA
NR

—

—

koordinátor Ing. Milan Vavrica
Rudolf Moravčík ml.
Peter Manzela
—
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II
BB
KP
TN
PO

—

—

—

Ing. Ján Engolman
Iiil.~ S(aiijsl~v Ml~itaičík
MVDr Martin Pu7d@r
Michal Spáčil
Ing. Jozef Devečka

Predsedajúci vyzval plénum o doplnenie návrhov. Z delegátov nemal nikto žiadne návrhy ani
pripomienky, predsedajúci dal hlasovat‘ bielym hlasovacím lístkom, či prítomní delegáti VZ
SZV súhlasia s návrhom obsadenia mandátovej kornisie.
Hiusovanie:
Za: 130

Proti: 0

Zdržal Sa: O

Mandátová komisia XII. VZ SZV bola zvolená.

‚‘V SZV navrhol do návrhovej komisie XII. VZ SZV:
KE koordinátor Miroslav Kozma
TT Vladimír Šimek
BB Ing. Milan Sýkora
TN Anton Kováč
BA doc. JUDr. Miroslav Felcan, PhD.
ZA Pavol Haban
PO RNDr. Peter Petrík
NR—Ing. Jozef Čápek, PhD.
—

—

—

—

—

—

—

—

Predsedajúci vyzval plénum o dopinenie návrhov. Z delegátov nemal nikto žiadne návrhy ani
pripornienky, predsedajúci dal hlasovat‘ bielym hlasovacím Iístkom, či prítomní delegáti VZ
SZV súhlasia s návrhom obsadenia návrhovej komisie.
Hiasovanie:
Za: 130

Proti: O

Zdržal sa: O

Návrhová komisia XII. VZ SZV hola zvolená.

K [bodu 7: Vol‘ba volebiiej kornisie, overovatel‘ov a zapisovatel‘ov zápisnice
Do volebnej komisie XII. VZ SZV boli navrhnutí:
PO
KE
NR
TT
BB
BA
TN
ZA

—

—

—

—

—

—

—

koordinátor Gabriel Fot‘ko
Július Bodnár
Mgr. Ra~ti~lav Prochádzka
Ing. Ján Sukupa
Ivan Štubňa
Ing. Ladislav Ševčík
Ivan Štefánek
Ing. Milan Kuljovský
Stran a
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Prodsedajúci vyzval plénum o dopinonie návrhov. Z delogátov nemal nikto žiadne návrhy ani
pripoinienkv. pre(ls~%lajúci (l~tI lIIaso“aL‘ ptostre(lI1íc(VoIrI biel~Iio lilasovacieho lístka, či
prítomní delegáti súhlasia s takto zloženou volebnou komisiou.
Hiasovanie:
Za: 130

Proti: 0

Zdržal sa: O

Volebná komisia XII. VZ SZV bola zvolená.

yV

szv navrbol za overovatel‘ov zápisnice XII. VZ SZV:
-

Ing. Jozef Čápek, PhD.
Ing. Eva Kontšeková
Rudolf Moravčík, ml.

Predsedajúci vyzval plénum o doplnenie návrhov, prípadne pripomienok.
Jeden z delegátov vzniesol námietku voči návrhu zvolit‘ Ing. Jozefa Čápeka, PhD. za jedného
z overovatel‘ov zápisnice Xli. VZ SZV z dóvodu, žeje vedúci Sekretariátu SZV.
Ing. Jozef Čápek, PhD. sa vzdal funkcie overovatel‘a zápisnice a ozrejmil, že overovatel‘om
zápisnice móže byt‘ akýkol‘vek delegát VZ. Dobrovol‘ne sa za jedného z overovatel‘ov
prihlásil pán Ing. František Hájik zo ZO SZV Trnava.
Predsedajúci dal hlasovat‘
o overovatel‘och Zápisnice:
-

bielym

hlasovacím

lístkom

o zložení

nového

návrhu

Ing. František Hájik
Ing. Eva Kontšeková
Rudolf Moravčík, ml.

Hiasovanie:
Za: 130

Proti: O

Zdržal sa: O

Overovatelia zápisnice na XII. VZ SZV holi zvolení.

VV SZV navrhol za zapisova(el‘a zápisnice XIi. VZ SZV a nabrávania zvukovej nahrávky
Nikolu Kalnássyovú, zamestnankyňu sekretariátu SZV.
Z delegátov nemal nikto žiadne návrhy ani pripomienky, predsedajúci dal hlasovat‘ bielym
hlasovacím lístkom o návrhu zvoliť Nikolu Kalnássyovú ako zapisovatcl‘ku Zápisnice XlI.

VZ SZV.
Hiasovanie:
Za: 130

Proti: O

Zdržal Sa: O

Nikola Kalnássyová bola zvolená za zapisovatel‘ku XII. VZ SZV.

K bodu 8: Vol‘ba koinisie pre úpravu Stanov SZV
VV SLY navrhol do komisie pre ůpravu Stanov SZV Ing. Zuzanu Juričkovu, PhD., Ing. Pavla
Fil‘a a JUDr. Štefana Schnellyho.
Predsedajúci vyzval delegátov VZ, či majú nejaké pripomienky k zloženiu komisie pre
úpravu Stanov SZV. Z delegátov nemal nikto žiadne návrhy ani pripomienky, predsedajúci
dal hlasovat‘ bielyin hlasovacím lístkom, či delegáti XII. VZ SZV súhlasia s takto zloženou
komisiou pre úpravu Stanov SZV.
1-Ilasovanie:
Za: 130

Proti: O

Zdržal Sa: O

Komisia pre úpravu Stanov SZV bola zvolená.
Predsedajúci sa pod‘akoval prítomným delegátom za hladký priebeh volieb do jednotlivých
koinisií a vyzval Čleiiuv iiuvozvolených komisii aby začali pracovat‘.
K bodu 9: Správa o činnosti a hospodárení SZV inedzi XI. a XII. VZ SZV.
Predstúpil podpredseda SZV pre zahraničné vzťahy doc. Róbert Chlebo, PhD., aby zhrnul
činnost‘ a hospodárenie SZV rnedzi XI. a XII. VZ SZV. Uviedol, že yV SZV zasadal celkovo
sedemnásfkrát. Vo svojej činnosti sa nadili najmä programovými dokumentmi a uzneseniami
XI VZ. Ako priority si yV vytýčil vzdelávanie včelárov, výchovu včelárskeho dorastu,
zdravotný stav včelstiev, spoluprácu s partnerskými včelárskymi organizáciami, zväzrni,
federáciami, postupné uplatňovanie komunikačných technológii a d‘alšie činnosti súvisiace
s Národným programom rozvoja včelárstva. Spomenul, že na úvodných zasadnutiach VV
SZV si za hlavnú úlohu vytýčili transparentnosf konania VV. Začali sa zverejňovat‘ zápisnice
na webovej stránke, zasadnutia yV boli verejné, vopred oznamované na stránkach SZV.
Niektorí členovia SZV aj využili možnosť sa zúčastnit‘ na týchto zasadnutiach. Na viacerých
zasadnutiach yV SZV sa venovali návrhom využívania finančných prostriedkov z Národného
programu včelárstva. Taktiež sa zaoberali správami a usmerneniami úKRK, na základe,
ktorých prijali opatrenia a vyvodili dósledky ako napríklad vypovedanie zmluvy s externou
účtovníckou firmou. Informoval o odstúpení podpredsedu pre vnútrozväzovú činnosť zo
svojej f~1nkcie, a prijatí nových smcrníc yV SZV.
-

lJvicdol, že strategické rozhodnutla sa VV rozhodol posunúť na obdohie po XII. VZ SZV,
aby o nich rozhodoval novozvolený VV SZV a jeho predstavenstvo. Podotkol, že za
dvojiočiié obdobie sa podarilo niečo konštruktívne dosiahnut‘ pro prospoch SZV. Uviodol, že
v súčasnosti sú tn ukážkové včelnice a v pláne sú d‘alšie dye ukážkové včelnice, ktoré by mali
byt‘ zdrojom nových informácii pne ostatných včelárov. Zhrnul zahraničnú činnost‘ a účasť
SZV na jednotlivých projektoch. V skratke hovoru o práci s mládežou, kde vyzdvihol
úspechy mladých včelárov na celosvetovej sút‘aži IMYB vo Francúzsku. SZV aktívne pracuje
vo všetkých troch najvýznamnejších federáciách včelárskych organizáciách Apimondia,
Apislávia a Európska asociácia profesionálnych včelárov. Každý rok sa stanovuje jedno
väčšie podujatie, kde sa zúčastňuje aj SZV. Hlavnými prioritami v tejto oblasti, ktoré boli
riešené na zasadnutiach boli lobbing proti GMO, pesticídom, zlepšenia podnikatel‘ského
prostredia pre včelárov, zvyšovanie kvaliĹy iriedu, boj pluti falšovaiiiu medu, stratégia boja
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proti včelím nákazám. S Českou republikou sa udržiava tradíciu organizovania medzlnárodnej
výstavy vynákzov~ Tlepšovate~l‘ov Čo sa týl«‘ publ ikačn~I činnosti. bob vydaných viacero
puiblik~tcii V roku 2018 vvchád~al čnsopi~ Vč~lár s celkovým počtom výtlačkov 9000 ks Na
zasadnutiach sa yV zaoberal tvorbou Národného programu a ako ho čo najspravodlivejšie
najefektívnejšie rozdelif účelovo viazané finančné prostriedky, ktorých ciel‘om je a
zabezpečit‘ trvalo udržatel‘ný rozvoj včelárstva na SR. Taktiež členovia VV absolvovali sériu
prezentačných vystúpení o návrhu nového programu stabilizácie rozvoja slovenského
včelárstva pre rok 2019/2022. V roku 2016/2017 vyčerpali podporu vo výške 1177844, 64
€‚ čo predstavuje takmer 100 % prijatia finančných prostriedkov.
Združenie Slovenská včela, ktoré malo póvodne zjednotit‘ včelárov na základe iniciatívy
niektorých členov bob zrušené. Bol návrh, aby žiadost‘ o finančné prostriedky z Národného
programu včelárstva nepodávalo ZSV, ale SZV. Napokon VV rozbodol o zrušení ZSV.
Na záver podotkol, že SZV zostáva najväčšou a najpočetnejšou včelárskou organizáciou na
Slovensku. VV SZV má za to povinnosť primerane sa podieľaf na aktivitách súvisiacich so
zdravotným stavom včelstiev, odhaľovanie falzifikátov, podpora včelárskeho výskumu atd.
lakyto široky komplex sa nedá zvládnuť bez súčinnosti s ostatnými včelárskymi
organizáciami. Verí, že sa v blízkej dobe novozvolenému vederiiu SZV podarí dohodnúf také
kompromisné riešenia, ktoré by prispeli k zlepšeniu celej včelárskej komunity. Na záver sa
pod‘akoval za pozornost‘ a dodal, že odpovie na jednotlivé podnety. Zdóraznil skutočnost‘, že
v diskusii sa móžu delegáti vyjadrif k predboženej správe.

K bodu 10: Správa ÚKRK SZV
Predstúpil Ing. Jaroslav Zhorela, predseda ÚKRK a na úvod podotkol, že prezentácia správy o
činnosti a hospodárení SZV medzi XI a XII. VZ vyzerala na prvý pohl‘ad vel‘mi optimisticky.
Uviedol, že úKRK SZV za svoju činnost‘ zodpovedá Valnému zhromaždeniu SZV, ktoréniu
predkladá správu o činnosti od posledného VZ. Súčasní členovia ÚKRK boli riadne zvolení
na XI. VZ SZV dňa 12-13.11.2016. Vo svojej činnosti postupovali v súlade s internýrni
predpismi ako sú Stanovy SZV a Smernicou pre činnost‘ úKRK.
Hovoril o tom, že na prvom zasadnutí ÚKRK v roku 2017 si vytvorili plán práce vykonávania
kontrol a zo zvolených členov do ÚKRK si zriadila kontrolné skupiny pre jednotlivé oblasti
činnosti Pri kontrolách jednotlivých ZO SZV v regiónoch Slovenska si organizácie rozdelili
do 4 skupín. Zdóraznil, že pri rozdel‘ovaní orgaruizácii prihliadali hlavne na to, aby účelne
a hlavne efektívne využívali vynaložené finančné prostriedky a cestovné náhrady. Stanovili si
ciel‘, že nebudú nositel‘mi len represívnych, ale aj výchovných opatrení. Skonštatoval, že
predchádzajúca činnost‘ ĹJKRK bola vlažná, nešla do dósledkov a vyhýbala sa konfliktom.
Uviedol, že pre nastávajúcu činnost‘ novozvolenej ÚKRK to nestačilo a začal to vnímaf ako
významný medzník a obrovskú výzvu. Zdóraznil, že akýkol‘vek verejne prístupný výstup
z ÚKRK je vždy 100 % podloženými faktami a to je dóvodom, prečo sú niektoré veci
navonok dlho riešené. Spomenul rok 2017, v ktorom úKRK ale aj Sekretariát SZV boli denne
zahlcované množstvom požiadaviek, podnetov a sťažností tak, že bola ochromená aj ich
činnosf. V tej dobe bob mnoho nespokojných včclárov s výslcdkami volieb do orgánov SZV,
ale aj s celkovou netransparentnou činnost‘ou vrcholových orgánov. ÚKRK požadovala od
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sťažovateFov, aby sa vyvarovali nezrnyselnýrn požiadavkám, aby svoje podnety posielall
1)Í~~11111C a hlavti~ 1(i(i1Í5~1~é iia sek[eta[ iát 57V Podoikol, ~e týcli podnetov, sťa~nnstí boin
Éaké tutLO~5(vu, ~ ii~tiol~ (Ocl11ii(~ky a ani sovo 1tIO~Lt~ po~iadavky sfažovateľov vriešit‘
v krátkom čase. Vyžadovali si ovel‘a dlhší čas.
ÚKRK vyslovila nespokojnost‘ s činnosťou resp. s nečinnosťou vrcholového vedenia SZV.
Na upokojenie situácie ÚKRK navrhla pre yV SZV sedem opatrení. Ked‘že ani Po týchto
opatreniach, ktoré boli predložené na rokovaní VV SZV, nedošlo k podstatným zrnenám
smerujúcich k náprave čast‘ nespokojných včelárov na protest opustila SZV. Podotkol, že po
odčlenení časti člcnov SZV počet sťažností neklesol a činnosf ÚKRK sa skomplikovala,
nakol‘ko museli pátrat‘ po torn, kto je ešte členom SZV.
Upozornil na fakt, že až na malé výnimky sa nikto nezúčastňoval zasadania VV SZV, na
ktoré v zmysle Stanov SZV ~ S ods. I písm. c), má každý člen právo zúčastňovať sa na
rokovaniach a podujatiach organizovanými vyššími zväzovými orgánmi.
Hovoru o kontrolách na sekretariáte SZ\J. kde veľrni fažko získavali dokumenty z dóvodu
vysok~j fluktuácie “arnestnancov Zarnestnanec zvyčajne odišiel bez toho, aby následne
infbrmoval o vyriešení alebo stave úloh, pripadne odovzdal svoju agendu. Dokumenty ku
kontrole ťažko získavali aj od účtovníckej firmy. V stručnosti uviedol zistenia zo svojich
kontrolných skupín ÚKRK:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

správy o hospodárení v rokoch 2012, 2015, 2016, majú v porovnaní s oficiálnymi
hospodárskyrni výsledkami uvedenými v daňových priznaniach rozdiely v desiatkach
tisíc eur
osoba, ktorá nakladala s účtami SZV, nebola v žiadnom pracovnoprávrlom vzt‘ahu so
SZV, nemala poverenie a nemala hmotnú zodpovednosť
v rozpočtoch za rok 2015, 2016 boli prekročené jednotlivé položky a toto prekročenie
nebolo schválené Predstavenstvom SZV
porušovanie stanov SZV v * 18 bod 4c a ~ 21a), srnernica o rozpočtových pravidlách
SZV bod 5. a bod 6.
neboli poskytnuté žiadne zápisnice a uznesenia za rok 2016, 2017 z Predstavenstva
SZV k úprave rozpočtu, čo vyplýva zo Stanov SZV a Smernice o rozpočtových
pravidlách
rozpočet pre rok 2017 bol neskoro schválený (porušenie Smernice o rozpočtových
pravidlách)
upomienky a penále za roky 2016/2017: upomlenok bolu 66 a penále p~.edslavovali
sumu 120 € táto hola ncskór už uhraduná
VV SZV porušil Stanovy SZV aj tým, že nerešpektoval Správu o činnosti UKRK
z 18.4.2015; nedodržal Uznesenie č. 3/2015
pri kontrole náhodne vybraných faktúr a cestovných príkazov bob zistených vel‘a
formálnych, vecných pochybení á nedostatkov
nedostatočne zdóvodnené nákupy tovarov a služieb
zrnena vydavateľa časopisu Včelár, ktorým bob od 1.1.2017 ZSV, pričorn nie je
zrejmé, na základe čoho bola urobená zmena
Uznesenie Č. 210/2018
Správa o hospodárení apinení rozpočtu v roku 2016, VV
schválil až 30.6.20 18. V správe sú mylné informácie a ktoré nekorešpondujú
s výsledkami účtovnej závierky za rok 2016 (-19 852 €) v správe je uvedené (19 852
—
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Na

O lIO~JX)(lá[CIIÍ ta 2012 ~u IIe(k)~ía1a ani do X. XI \J7 57V a jej vý~lek‘k
v daňovorn priznaníje -~41 916 €

Sj)LáVa

základe vyššie uvedeiiýcli zlsteiii sa UKRK iozliodla o vykoiiaiiic Audilu nezávislou

Firmou.
Predstúpil Mgr. Karol Kliment, člen kontrolnej skupiny: Na úvod upozorňuje, že každý
člen SZV má právo na infoiinácie o činnosti a stave hospodárenia SZV (~ 5 Stanovy SZV).
tJviedol, že v Správe o činnosti a hospodárení medzi IX a X VZ SZV a v Správe o činnosti
a hospodárení SZV medzi X a Xl. VZ SZV bob zistené, že sumy v daňových priznaniach
a účtovných závierkach nekorešpondujú so sumami, ktoré sú uvedené v správach
o hospodárení za jednotlivé roky.
Žiada, aby sa hlasovalo na XII. VZ SZV o spochybnení Správy o činnosti a hospodárení SZV
medzi IX.—X. VZ SZV a X.—XI. VZ SZV.
Kritizoval predstavenstvo a VV z nedodržlavania základných smerníc ohospo(lárení
a o tvorbe rozpočtu, uznesení a z tohto dóvodu spochybňuje prácu predstavenstva a VV.
Skonštatoval, že 10 rokov všetci dostávali mylné inf‘ormácie.
Spomenul aj pracovnú cestu do Turecka, kde účastníci zájazdu nestihli svoj let a následne si
opätovne zakúpili letenky za finančné prostriedky SZV. ÚKRK bola vyslovene proti
a žiadala, aby finančné prostriedky za druhů letenku účastníci zájazdu vrátili. Finančné
prostriedky za druhú letenku účastníci doteraz nevrátili.
Na záver dodal, že od 01.01.2018 boli funkcionárom SZV odsúhlasené mesačné odmeny:
-

-

-

-

-

predseda 800 €
podpredseda 700 €
člen VV 600 €
predseda ÚKRK 300 €
člen úKRK 200 €
—

—

—

—

—

Prcdstúpil Ing. Štefan Užák vedúci kontrolnej skupiny, ktorý predniesol: Na základe
poverenia predsedu kontrolnej revíznej komisie ZSV bola vykonaná kontrola so zameraním
sa na zmluvy členov COP za rok 2016 a predniesol ich výsledky.
—

Každá pracovná dohoda bola podpísaiiá predstaveiistvom ZSV. Pri kontrole týchto dohód
bob zistené, že v zmysle ustanovenia či. VII. bod e) je povinnost‘ou zamestnanca predložiť
pred podpísaním dohody o pracovnej činnosti náplň práce odborného poradcu pre rok 2016.
Polovica z COP svoju náplň práce nevypracovala, druhá ju nemala schválenú. Mesačné
odmeny mali byť 300 €.
Mcsačné odmeny v niektorých prípadoch boli zvýšené o 50 až 100 %.
Za mesiace 12/2015; 1/2016 boli v niektorých prípadoch vyplatené odmeny 2000 €; 1000 €;
800 €‚ čo je v rozpore s uzatvorenou pracovnou zmluvou a absentuje preukázanie dóvodov
navýšenia mesačných odmien. Na základe týchto zistení bola vypracovaná správa, ktorá boba
odovzdaná predsedovi revíznej kom isle ZSV.

ľ‘
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C)p~iC pre(ls(tlpil predseiia ÚKRK Ing. Jaroslav 7‘Iiorela a uviedol. že AudiL za Lok 2016 bol
spracovaný vysokoprofcsionálnc. Výslodok z auditu hol zvorej noný aj v časopise Včelár.
Predinetiiý audit z pohľadu Lecliiiickélio vykoiial oveleijie vedenia učtoviiictva a poukázal iia
chyby a nedostatky vo vedení, archivácii, obehu účtovných dokladov v účtovnej jednotke
SZV. Správa z auditu nehovorí o mankách, prebytku, škodách, to nic jc ani úlohou auditu, na
to slúžia mé orgány vnútorné alebo vonkajšie.
Audit pravdivo a vecne poukázal na nedostatky vo vedení evidencie a archivovaní účtovných
dokladov, na absciiciu spiáviieho a zákoiiiiého inanipulovania, schval‘ovania, iozhodovania
s ťinančnými prostriedkami, podpisovania dokumentov a riadenia zamestnancov sekretariátu
SZV a to nie len vo vnútri organizácie, ale aj smerom von k štátnym orgánom a inštitúciám.
Na základe výsledkov auditu ÚKRK požiadala o písomné vyj adrenie sa súčasných ale aj
predchádzajúcich členov predsedníctva SZV, VV a členov ÚKRK. Pre ul‘ahčenie práce VV
SZV ÚKRK predložila odporúčania a opatrenia, ktoré boli zhrnuté do 10 bodov.
PredsĹavenstvo SZV, VV SZV cloterLiz výsledky auditu systétnovo a organizačne
nevyhodnotil, neprijal adresné, konkrétne, osohné úlohy a organizačně opatrenia na
odstránenie zistených nedostatkov na nápravu chýb v riadení organizácie a neprijali konkrétnu
osobnú zodpovednosť za daný stav.
—

Vo svojom vystúpení požiadal delegátov XII. VZ SZV o schválenie Správy o činnosti ÚKRK
Po XI. VZ v období 2016—2019 a podal procedurálny návrh na prijatie uznesenia:
1. Aby sa na tomto zasadnutí XII. VZ neprijala žiadna verzia predloženého textu Stanov,
ale aby nové, moderné Stanovy prijalo nové vedenie SZV a v dostatočnom predstihu
ich pripravilo na schválenie XIII. VZ SZV v roku 2020
2. Vykonať audit za rok 2018
3. Aby novozvolený VV SZV mal daňového poradcu
4. Aby novozvolený VV SZV mal účtovného poradcu
5. Aby sa zachoval 4 ročný cyklus konaní VZ SZV a XIII. VZ sa konalo v roku 2020.
—

V závere svojho vystúpenia sa pod‘akoval kolegom z ÚKRK za vykonanú prácu, členorn
zamestnancom SZV a predsedovi SZV za spoluprácu.

VV,

Následne predstúpil predseda mandátovej komisie Ing. Milan Vavrica, ktorý uviedol, že zo
143 delegátov, je podľa prezenčnej listiny prítomných 130 delegátov a na uznášania
schopnost‘ VZjc potrebiiá 2/3 delegátov, a vyhlásil, že VZjc uzuášaniascbopné.

Prcdscdajúci vyzval dclcgátov Xli.

VZ SZV

hlasovat‘ prostredníctvom hieleho lístka:

A) Schválenie správy o činnosti ~KRK Po XI. VZ v období od 2016-2019
Hiasovanie:
Za: 125

Proti: I

Zdržal sa: 4

Na základe výsledkov hlasovania bola správa ÚKRK schválená.
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B) Pľoced[nálny návrh na prijaÉie uznesení:
1) Aby sa na Ĺoirito VZ nepiijala žiadiia veizia piedložeiiélio Lw~tu stanov, ab aby nové
inodetiié stanovy ptipiavilo iiové vedeiile SLV a v dosLatočiiuiii piedstiliu icli plipiavilo
na schválenie XIII. VZ v roku 2020.
Hiasovanie:
Za: 114

Proti: 14

Zdržal Sa:

2

2) Vykonat‘ audit za rok 2018
Hiasovanie:
Za: 126

Proti: 3

Zdržal Sa: 1

3) Aby novozvo!ený VV SZV ma! daňového poradcu
Hiasovanie:
Za: [28

Proti: I

4) Aby novozvolcný yV
Hiasovanie:
Za: 125

Zdržal sa: [

SZV ma! účtovného poradcu

Proti: I

Zdržal sa: 4

5) Aby sa zachoval 4-ročný cyklus konaní VZ a XIII. VZ sa konalo v roku 2020 z dóvodu
schvá!enia nových Stanov SZV.
Hiasovanie:
Za: 127

Proti: 2

Zdržal sa: 1

Predsedajúci pod‘akoval plénu a skonštatoval, že všetky body procedurálneho návrhu ĹIKRK
boli prijaté.

K bodu 11: Predstavenie kandidátov na volené funkcie
Predsedajúci predstavil delegátom VZ kandidátov na jednotlivé funkcie a vyzval kandidátov k
príhovoru.
Piedsíavenie kan(lidátov na 1)rcdsc(Iu SiN:
1. Ing. Milan Rusnák
2. doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.
Predstavenie kandidátov na podpredsedu SZV pre ekonomickú a legislatívnu činnost‘:
1. Milan Janco
2. Ing. Stcfnn Užák
Predstavenie kandidátov na podpredsedu SZV pre zväzovú činnost‘:
I. Ing. Adam Sadovský
2. Ing. Milan Vavrica
Sli‘iri6i 12

L
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Predstavenie kandidátov SZV na podpredsedu pre činnost‘ v oblasti zahraničných
vTťahov a spolnpiáce s mými organizáeiarni v oblasti včelárstva:
I. doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.
2. Ing. Zuzana Juríčková, PhD.
Predstavenie kandidátov na predsedu ÚKRK:
1.

Ing. Jaroslav Zhorela

K bodu 12: Správa o hospodárení s nehnutel‘ným majetkom SZV a predstavenie
zámerov jeho d‘alšieho využitia
Správu predniesol vedúci Sekretariátu SZV Ing. Jozef Čápek, PhD., a oboznámil delegátov,
že predložená správa bola riadne schválená na zasadnutí VV, a ktorú delegáti XII. VZ
obdržali pri registrácii.
V správe sa uvádza rozpočet SZV, náklady na rekonštrukciu a revitalizáciu majetku SZV na
Včclárskej paseko a budovo Sekretariátu SZV v Bratislavo za jednotlivé roky.
Oboznámil delegátov o d‘alších zámeroch využitia Včelárskej paseky a budovy na Svrčej
v Bratislave.
Ing. Jozef Čápek PhD., taktiež zdóraznil, že VZ SZV na svojom XI. zasadnutí 12.-13.l1.2016
prijalo uznesenie:
1. Vytvorit‘ odbornú komisiu na koordináciu rekonštrukčných prác na obj ektoch SZV v
Král‘ovej pri Senci a na ich zabezpečenie vyčlenit‘ každoročne f~nančné prostriedky vo
výške 10% z rozpočtu SZV.
2. Vytvoriť odbornú komisiu na koordináciu rekonštrukčných prác na objekte SZV na Svrčej
ul. v Bratislave a na ich zabezpečenie vyčleniť každoročne f~nančné prostriedky vo výške
10% z rozpočtu SZV.
VV SZV schválil komisiu v zložení: predseda Ing. Milan Rusnák, členovia Ing. Zuzana
Juríčková, PhD., Ing. Ladislav Ševčík, Ing. Adam Sadovský, Rudolf Moravčík st.
—

—

Zdóraznil, že Majetok SZV je nad‘alej potrehné zvel‘ad‘ovat‘ v spolupráci s domácimi a
zahraničnými inštitúciami, cez ktoré sa formou projektov dajú získat‘ nenávratné finančné
prostriedky.

K bodu 13: Biskusia
Prcdsedajúci uviedol, že sa do diskusic prihlásilo 10 diskusných príspcvkov z toho I bol
zrušený. Diskusné príspevky sa prijímali do 13.00 hod., následne podotkol, že 4 diskusné
príspcvky boli zrušené, protože boli doručené po termíne.
Predsedajúci predniesol návrh, aby trvanie diskusného príspevku bob
poznámky 1 minútu.

S minút a faktické

Prcdsedajúci dal o tomto návrhu hlasovať hielymi Iístkami.
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Hiasovanie:
Ztľ 128

Proti O

Zdržal sa~2

S diskusným príspevkom vystúpili:
Peter Štieber, ZO SZV Krásna Lúka Predstúpil a uviedol, že včelári zo Zo szv Krásna
Lúka sú predovšetkým nespokojní s dotáciou na opeľovaciu činnosf. Pomoc 1,91 €1 na
včelstvo sa im zdá vel‘mi malá. Vyzýva preto nové vedenie, aby začali s Ministerstvom
pódohospodárstva vyjednávať o zvýšení pomoci na opeľovaciu činnosť. Taktiež vidí problém
v znevýhodnení malých včelárov pri prerozdel‘ovaní finančných prostriedkov z NP ich
kategorizáciou podl‘a počtu včelstiev. Uviedol že malý včelár nemá nárok na podporu
v prípade kúpy základnej pornócky napr. „voskotopky“, hoci ju potrebuje tiež. Naopak kladne
vníma propagáciu včelárstva, organizovanie róznych výstav, prednášok, školení a všetky tieto
aktivity majú pozitívny ohlas u včelárov a radi sa zúčastňuj ú na týchto podujatiach. Dúfa, že
nové vedenie SZV bude naďalej pokračovať v týchto aktivitách.
Mgr. Miroslav Rovňák, Zo szv Modrý Kameň Informoval delegátov o torn, že sa
zúčastnil niekol‘kých posledných zasadnutí yV a bol nemilo prekvapený s ich činnosťou. VV
pracoval tak, akoby nepracoval. Nebolo možné nejakým spósobom prísť ku vzájomnému
konsenzu. Zdóraznil, že sa mu nepáči, že si niekto dovolil spochybnit‘ prácu ÚKRK.
Nasledovne sa vyjadril k porušeniu Stanov SZV niektorých kandidátov, ktorí kandidujú do
funkcií. Na XII. VZ SZV mu chýbajú hostia napríklad z Asociácie včelárov Slovenska,
Spolku včelárov Slovenska. Ak sa chceme zjednotit‘, tak musíme viac medzi sebou
komunikovat‘.
Ing. Jozef Čápek PhD., vedúci Sekretariátu SZV Na úvod uviedol, že vystúpil
s diskusným príspevkom z toho dóvodu, že chce obhájit‘ prácu Sekretariát SZV, ktoráje často
kritizovaná. Poznamenal, že sekretariát je v podstate zrkadlo yV, nemá právo rozhodovať,
plní len uznesenia zo zasadnutí VV. Podotkol, že nie je pravda, že by sekretariát nechcel
zverejňovat‘ zmluvy, faktúry, len je potrebné, aby sa zmenila smernica tak, aby mohli byt‘
zmluvy zverejniteľné a nedošlo k súdnyrn žalobám, a kto bude niest‘ zodpovednost‘. VV musí
pochopit‘, že najprv si musí takúto smernicu prijat‘ aby bob zverejňovanie transparentné
a v súlade so zákonrni.
Informoval delegátov o aktuálnorn súdnom procese medzi SZV a Ing. Takáčorn konatel‘om
účtovníckej spoločnosti. Zdúraznil, že Sekretariát SZV potrebuje byť silný, a že Sekietaiiút
SZV poskytuje dclcgátom a člncnorn SZV servis. Všctky doklady, ktoré sú posielané na
Sekretariát SZV sa zarnestnanci snažia rýchlo, kooperatívne zhodnotit‘, opravit‘ čo je
nesprávne a nájsť riešenie k náprave. Na záver sa pod‘akoval zamestnancom Sekretariátu
SZV, ktori neodišli a zostali pracovat‘ na Sekretariáte SZV.
—

Ing. Jozef Seifert, ZO Nové Zámky, ktorý oboznámil delegátov, že dostal list od
predchádzajúceho predsedu ZO SZV Komárno Ing. Pavla Petruša, ktorý ho listorn požiadal,
aby sa v Národnej rade SR vytvoril tzv. podvýbor pre pol‘nohospodárstvo, ovocinárstvo,
rybárstvo a včelárstvo. Podotkol, že parlamentné vol‘by sú v roku 2020 a je potrebné cez
parlarnentné strany presadzovat‘ požiadavky včelárov SZV a získavaf financie zo štátneho
rozpočtu. Čoraz nižšie dotácie za opel‘ovanie je výsmechom včelárom. Z uznesenia z výročnej
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členskej schódze ZO SZV Nové Zámky navrhujú priznanie dotácie na cestovné náklady pre
Vř\T liečitel‘ov“ včelstiev a E na udržani@ stanovišt‘a aj pre týeh, ktorí nekočujú. ZO SZV
Nové Zámky navrhuje podporit‘ vn vol‘bách do NR SR v roku 2020 Karola Rusa, který hude
presadzovaf záujmy včelárov.
Ing. Pavel Fil‘o, ZO SZV Banská Bystrica, ktorý na úvod povedal, že problém včelárov je
ten, že majÚ vel‘a potrieb a málo peňazí. Problém vidí aj v torn, že na Slovensku je úplne mé
financovanie ako v Českej republike. V Českej republike dostávajú finančnú podporu niclen z
Národného programu ako je to u nás. Bez politického rozhodnutia sa to zrncnit‘ nedá. Ďalší
problém vidí v rozdielnosti regiónov. Zastáva región, ktorý patrí do tzv. Eskády tn (Košický,
Prešovský, Banskobystrický kraj). Sú to tn najmenej rozvinuté kraje. Preto žiada, aby hlas
regiónov bol väčší v SZV. Na koniec svojho diskusného príspevku podotkol, že rok je krátka
doba na to, aby sa niečo znienilo. Ale dobrou správou je, že bude rekonštrukcia účtovníctva.
Neukázalo sa žiadne kradnutie, poukázalo sa len na nesúlad účtovníctva s písornnýrn vedením
íiiiaiiuií.
Rudolf Moravčík, ml., ZO SZV Král‘ová pri Senci, ktorý pod‘akoval sa za finančně
prostriedky z členských pnispevkov na revitalizáciu Včelárskej paseky. laktiež sa poďakoval
všetkým, ktorí mu za 14 rokov na Včelárskej paseke pomohli. Na záver poprial delegátom
št‘astnú ruku pri vol‘be nového predsedu SZV.
Michal Golecký, ZO SZV Hrušov, ktorý sa zarnýšl‘al sa nad podporou malých včelárov
a budúcnost‘ou malých gazdovstiev. Kritizoval najrnä dotáciu na opel‘ovaciu činnost‘, ktorá
predstavovala za rok 2018 1,91 €‚ a poukázal na systém dotácii a ich prerozdel‘ovanie pre
hospodárske zvieratá a pol‘nohospodársku pódu, lúky, pasienky.
Ing. Ivan Mudroň, ZO Čebovce, zdóraznil, že Stanovy SZV boli porušené samotným VV
a žiada aby VV SZV preveril a vyvodil disciplinárne opatrenia v zmysle stanov * 7 osobnú
zodpovednosť bývalých členov yV SZV. Ostro kritizoval poplatky za výrub drevín a revíziu
elektnickej inštalácie a bleskozvodu na Včelárskej Paseke.
doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. reagoval na vyplatenie odmien členom VV SZV a podotkol,
že odkedy nastúpil na podpredsedu SZV väčšinu času nemal mesačný príj em, alebo to bob
dvojciferné číslo. Povedal, že nechce, aby delegáti odchádzali z VZ s pocitom, že žije na úkor
zväzu. Na záver dodal, že ak sa budú včelári takto správat‘ je dost‘ možné, že o rok to nebude
cbciet‘ nikto robit‘.
Ing. tVIllaií Rusnák, kandidát na picdscdu SZV Reagoval iia kiitiku lug. Ivana Mudioňa ~a
výšku poplatkov na výrub stromov. Vysvetlil, že stromy majú výšku aj 35 metrov. Pni silnom
vetne ničili exponáty, strechu a majetek SZV. Výrub sa nedá spravit‘ svojpomocne, nakol‘ko
sa jednalo o 65 stromov, bob potrebné povolenie od Mestského úradu a výrub móže
uskutočniť len certifikovaná firma. Pani Juhasová skúmala jednotlivé stromy, či sú historické,
pamiatkové. Išlo o 450 stromov.
Na záven uviedol, že suma je adekvátna k tornu, nakolko je v Ĺoin zaliiiiulé pi‘ojektovaiiie,
zakreslenie, zaznačenie GPS. K výrubu ešte dodal, že výškové práce nie sú lacnou
záležitosťou a všetky firmy prešli výberovým konaním. Zdóraznil fakt, že 30 rokov sa na
Včelárskej paseke nič nerobilo.
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lug. Jozef Čápek, PhD.
Vedúci sekieLaiiáíu SZV reagoval na kritiku Ing. Ivana
Mudroňa k výške poplatkov za revíziu elektrickej inštalácie a bleskozvodov. Vysoká suma
je daň za to. že predehádzajúce vedenie SZV sa nestaralo o svoj majelok, resp zanedbalo
svoju činnost‘. Uviedol, že s revíznymi technikmi sa dohodli na okamžiloin a postupnoln
odstraňovaní nedostatkov, aby sa tak zabránilo zatvoreniu a prístupu k majetku SZV na
Včelárskej paseke v Král‘ovej pri Senci a na budove Sekretariátu SZV v Bratislave.
—

Mgr. Karol Kliment
predseda komisie pre prácu s mládežou vyzdvihol prácu Evy
Kováčovej, ktorá získala 1. miesto v medzinárodnej sút‘aži mladých včelárov IMYB vo
Francúzsku. Dúfa, že tento iok študenti vít‘azstvo obhája na póde SOŠ Pod Bánošom,
Spomenul d‘alší úspech študentov na stretnutí krajín z V4 v Českcj rcpublike, kdc sa
zúčastnili dvoch súfaží a obsadili v medzinárodnej sút‘aži 1. miesto a na národnej sút‘aži 2.
miesto. V súčasnosti, vd‘aka Sekretariátu SZV bol vypracovaný projekt, kde sa uchádzajú
o finančný grant.
—

„Žiadam o opravu Spr~vy o činnosti a hospodárení SZV medzi XI. a XII. VZ SZV, resp.
požadujem vyškrtnúf zo správy tn smernice: smernicu o finanČnej kontrole, smernicu
o obstarávaní tovarov a služieb, sitieruicu o ulichu účtoviiýcli dokladov, iiakoľku žiadiia
z týchto smerníc nebola prijatá.“
doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. reagoval k správe o činnosti a hospodárení SZV SZV medzi
XI. a XII. VZ SZV a uviedol, že ak požaduje ÚKRK o opravu správy o činnosti
a hospodárení, tak sa samozrejme správa opraví. Podotkol, že hlavnou úlohou Sekretariátu
SZV, ÚKRK je účtovníctvo. Na záver povedal, že je unavený z toho neustáleho riešenia
starých veci a len málo príspevkov odznelo s víziami do budúcnosti.
Predsedajúci dal hlasovať za ukončenie diskusie bielym lístkom.
Hiasovanie:
Za: 130

Proti: O

Zdržal Sa: 0

K bodu 14: Schválenie návrhov a zmien Stanov SZV
Predsedajúci dal hlasovať bielymi lístkami, že bod 14 sa nebude schvaľovat‘.
Hiusovanie:
Za: 126

Pioti~ 1

Zdížal sa~

‘~

K hodu 15: Správa mandátovej koi~i~j~
Predseda mandátovej komisie Ing. Vavrica, uviedol, že XII. VZ SZV je uznášaniaschopné
a na VZ SZVje prítomných 130 delegátov z celkového počtu 143 delegátov.
K bodu 16: Správa volebnej komisie
Predsedajúci informoval delegátov o voľbe predsedu, podpredsedov, ktorá sa nesie v zmysle
stanov SZV.

ĺ)

Mgr. Karol Kliment uviedol, ~e má právny výklad stanov S7V Pojem minloria(lne V7
neoxistuj~. Mimoriadno ho maže zvolat‘ VV abbo ÚKRK, ab žiadno mimoriadno VZ
~i~i5LiIjC 1Kti~dé VZ, kt(~[Ĺ~ je / Vola1t(~ je í ia(I[~e a triíže byL‘ t volait~ pu uisteuií távahtýclu
hospodárskych pochybení, alebo ked‘ o to požiada 2/3 členskej základne, alebo nadpolovičná
väčšina členov Zo.
Predstúpil predseda volebnej komisie Gabriel Fofko, ktorý podotkol, že mandáty sú na 4
roky. Na budúci rok, ak bude zvolané VZ, tak len kvóli Stanovám SZV. Náslcdnc vysvctlil
nickol‘ko organizačných pokynov k vol‘bc funkcionárov.
Predsedajúci vyzval delegátov VZ, aby vyplnili hlasovacie lístky a vložili ich do urny.
Po sčítaní hlasovacích lístkov predstúpil predseda volebnej komisie Gabriel Fot‘ko, a
oboznámil prítomných s výsledkami volieb do jednotlivých funkcií SZV v bode 17, 18 a 19.
K bodu 17: Vol‘ba predsedu SZV
Kandidáti na predsedu SZV
Ing. Milan Rusnák— 169 hlasov
doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

-

155 hlasov.

Predseda volebnej komisie uviedol, že za predsedu SZV bol zvolený Ing. Milan Rusnák.
K bodu 18: Vol‘ba pod predsedov SZV
Kandidáti na podpredsedu SZV pre legislatívnu a ekonomickú činnost‘:
Milan Janco 122 hlasov
Ing. Štefan Užák 199 hlasov
—

—

Predseda volebnej komisie uviedol, že podpredsedom SZV pre legislatívnu a ekonomickú
činnosť bol zvolený Ing. Štefan Užák.
Kandidáti podpredsedu SZV pre vnútrozväzovú činnost‘:
lug. Adam Sadovský 158 hlasov
Ing. Milan Vavrica 167 hlasov
—

—

Predseda volebnej komisie uviedol. že podpredsedom SZV pre vnútrozväzovú činnost‘ bol
zvolený Ing. Milan Vavrica.

Kandidáti na podpredsedu SZV za činnost‘ v oblasti zahraničných vzt‘ahov a spolupráce
s mými organizáciami v oblasti včelárstva
doc. Ing. Chlebo, PhD. —223 hlasov
Ing. Zuzana Juríčková, PhD. 103 hlasov
—
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Predsecla volchnej kornisie uviedol, že podpredsedom S/V pre činnosL: v oblasti ‚ahtaiiičiiýcli
v~fahov a spolupráee s mými organizáciami v oblasti včolárstva hol zvolený doc. Ing.
Róhert Chlebo, Phi).
K bodu 19: Vol‘ba predsedu ÚKRK SZV
Kandidáti na predsedu ÚKRK SZV
Ing. Jaroslav Zhorela 309 hlasov
—

Predseda volebnej kornisie uviedol, že za predsedu ÚKRK
Zhorela.
K bodu 20: Správa
zhromaždenia

návrhovej

komisie

SZV

a schválenie

bol zvolený Ing. Jaroslav

uznesenia

XII.

Valného

Predseda návrhovej komisie Miroslav Kozina pi‘ediiiesol sptávu iiáviliovej komisie
(uznesenie z XII. VZ), a vyhlásil, že delegáti XII. VZ konaného v Banskej Bystrici, dňa
6.4.20 19 po prerokovaní bodov programu a na základe návrhov a podnetov delegátov
prednesených v diskusii, prijali toto uznesenie:
A: Schval‘uje:
1. Správu VV SZV o činnosti

SZV,

o plnení úloh a o hospodárení SZV od konania XI.

Vz SzV.
2. Správu úKRK SZV od konania Xi. VZ SZV prednesenú ing. Jaroslavom Zhorelom
predsedom UKRK SZV.
3. Správu Volebnej komisie a vol‘bu funkcionárov SZV:
a) predsedu SZV Ing. Milana Rusnáka
b) podpredsedu pre ekonomiku a legislatívu SZV Ing. Stefana Užáka
c) podpredsedu pre vnútrozväzovú činnost‘ SZV Ing. Milana Vavricu
d) podpredsedu SZV pre činnosf v oblasti zahraničných vzt‘ahov a spolupráce
s mými organizáciami v oblasti včelárstva doc. Ing. Róberta Chleba, PhD.
e) predsedu UKRK SZV Ing. Jaroslava Zhorelu
B: Potvrdzuje:
1, Člcnov Výkonného výhoru 57V:
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj
Banskobystrický kraj
Žilinský kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Ing. Ladislav Ševčík
Ing. Zuzana Juríčková, PhD.
Mgr. Karol Kliment
Milan Janco
Ing. Pavel Fil‘o
Miloš Belan
Gabriel Foťko
Miroslav Kozma
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2. Členov (JKRK SZV:
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj
Banskobystrický kraj
Žilinský kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

ln~. fvlartin Zjíček
Ing. Ján Engelman
Mgr. Juraj Bartišek
Ing. Milan Krivý
Ing. Eva Kontšeková
JUDr. Štefan Schnelly
Bc. Ján Hajduk
Vladimír Bašták

C: Ukladá:
I.

Výkonnému výboru SZV:
1. Vzhl‘adom na ncotváranic stanov SZV VZ ukladá novému vcdoniu SZV pripravit‘
nové moderné stanovy SZV a v dostatočnom prcdstihu ich pripravilo na schválenie

XIII. VZ SZV.
2.

Vykonat‘ audit SZV za rok 2018.
3. Aby novozvolený VV SZV mal daňového poradcu.
4. Aby novozvolený yV SZV mal účtovného poradcu.
5. Aby sa zachoval 4 ročný cyklus konaní VZ SZV a XIII. VZ konalo v roku 2020
z dóvodu schválenia nových stanov.
6. Spochybnit‘ správu o činnosti a hospodárení SZV medzi IX.-X. VZ SZV a X.-XI. VZ

sZV.
Hiasovanie:
Za: 104

Proti:

11

Zdržal sa: 15

7. Vykonat‘ rekonštrukciu účtovníctva SZV.
Hiasovanie:
Za: 122

Proti: O

Zdržal sa: 8

8. Zaviazat‘ účastníkov služobnej cesty do Turecka vrátit‘ peniaze za druhú letenku
čerpanú z finančných prostriedkov SZV.
Hlasovanie:
Za. 101

9. Ing. Ľ.

Zchžalsa.21

Gála za čestného predsedu SZV.

Hiasovanie:
Za: 84

10.

Pwil.8

Proti: 18

Zdržal Sa: 28

Požiadaf MPRV SR o vyplatenie dotácie za opel‘ovaciu čiriiiost~ včiel v
v zmysle výnosu 2357/2008-100.
Hiasovanie:
Za: 130

Proti: O

pliiej

výške

Zdržal sa: O
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11. Vytvorit‘ transparentný účet pre prijem a výdaj prostrieclkov z hlavného účtu SZV.
lhaso ~ai,i~:
Za. [30

Pioti. 0

Zdižal sa. O

12. Aspoň raz ročne vykonaf školenie funkcionárov pre riešenie aktuálnych problémov
pri róznych zmenách.
Hiasovanie:
Za: 108

Proti: 11

Zdržal Sa: II

13. V spolupráci s mými 0.1 rokovat‘ s predstaviteľmi NR SR o vytvorení podvýboru
pre včelárstvo a ině oblasti vo výbore NR SR pre pol‘nohospodárstvo.
Hlasovanie:
Za: 126

Proti: 2

Zdržal Sa: 2

[4 Po XII V/ noveli7ovať všetky srnernice SZV najne~kór do ~ [ 10 7019
FJ1“so vonic:
Za: 125

Proti: O

Zdržal sa: 5

15. Aby funkcionári VV SZV a ÚKRK boli predstavení členskej základni najneskór 2
mesiace pred konaním VZ na webe SZV a v časopise Včelár.
Hiasovanie:
Za: 123

Proti: 2

Zdržal Sa: 5

16. Aby cyklus volieb v ZO SZV bol nezávislý od konania VZ.
Hiasovanie:
Za: 125

Proti: 2

Zdržal sa: 3

17. Aby SZV bob nad‘alej žiadatel‘om o pomoc podl‘a Nariadenia vlády o poskytovaní
pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími
produktmi a a aby Združenie Slovenská včela bob zlikvidované.
Hiasovanie:
Za: 122

Proti: 6

Zdržal Sa: 2

18. Zverejniť výročnú správu SZV za Lok 2018, výsledok auditu SZV z roku 2018,
správu o rozpočtovom hospodárení SZV za rok 2018, revíznu správu SZV za rok
2018, účtovnú uzávierku za rok 2018 a daňové priznanie za rok 2018.
Hiasovanie:
Za: 129

Proti: O

Zdržal sa: 1

19. Zverejnit‘ Výročnú správu a účtovnú uzávierku v Združení Slovenská včela, kde má
SZV väčšinu aje väčšinovým členom.
Hiasovanie:
Za: 126

Proti: I

Zdržal sa: 3
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20. Prcdložiť reviznu správu ZSV a predložit‘ výročnú správu za rok 2018 zo ZSV.
lIluso ~‘anie~
Za. 128

PiotI. O

Ldižal ~a. 2

21. Upravit‘ platby členského SZV v ZSV tak, aby SZV nedoplácalo na ostatných členov

Zsv.

Hiasovanie:
Za: 129

Proti: O

Zdržal Sa: I

22. Aby VV SZV schval‘oval len efektívne zahraničné cesty.
Hlasovanie:
Za: 111

Proti: 4

Zdržal sa: 15

Vytlačil letáky na propagačně akcie pre vcrejnosf a distribuovat‘ ich na ZO SZV.
Faktická poznámka:
Ing. Jozef Čápek, PhD. uviedol, že kaŽdá základná organizácia má možnosC v rámci
Národného programu vytlačit‘ propagačné materiály. Nie je nutné, aby to bob v uznesení.
Bol vznesený návrh na zrušenie bodu uznesenia, prebehlo hlasovanie o zrušení tohto bodu.
Hiasovanie:
Za: 117
Proti:1
Zdržal sa: 12
Bod bol zrušený z uznesenia VZ SZV.
23. Zjednodušit‘ registráciu kočovných plánov v CEHZ.
Hlasovanie:
Za: 118

Proti: 2

Zdržal sa: 10

24. Pokúsif sa o zrušenie UPS súradníc v registrácii včelníc.
Hiasovanie:
Za: 107

Proti: 12

Zdržal sa: 11

25. Zverejňovat‘ zmluv)‘ a faktúry na web stránke S7V v zmysle platnej legislativy na
SR.
Hiasovanie:
Za: 128

Proti: 1

Zdržal sa:l

26. Prostriedky alebo limity na zabezpečenie technických pomöcok a zariadeni rozdelil‘
na regióny podl‘a počtu včelárov v regióne.
Hiasovanie:
Za: 106

Proti: 9

Zdržal sa: 15

Vytvorit‘ sekcie vo Výkonnom výbore SZV pre komerčných včelárov a chovatel‘ov
včelích matiek s poradným hiasom.

D

Faktická poznámka:
Ing. Jozef Čápek PhD. podotkol, že vytvoriť sekciu vo VV SZV pre komerčných
včelárov vidí ako nedobrý, vzhľadom k tornu, že stretnutia yV sO verejné, komerční
včelári a chovatelia včelích matiek sa móžu kedykol‘vek zúčastnit‘.
Bol vznesený návrh na zrušenie bodu uznesenia, prebehlo hlasovanie o zrušení tohto bodu.
Hiasovanie:
Za: 129
Proti: O
Bod bol zrušený z uznesenia VZ

Zdržal Sa:

1

SZV.

27. Podpredseda

pre činnosť v oblasti zahraničných vzt‘ahov a spolupráce s mými
organizáciami v oblasti včelárstva pripraví f~nancovanie vo včelárskych zväzoch
v rámci V4.

lllasovanie:
Za: 130

Proti: 0

Zdržal sa: 0

28. Na základe porušenia Stanov, aby yV szv preveril
v zmysle stanov SZV ~ 7 a osobnú zodpovednosť
základe správy UKRK).
Hlasovanie:
Za: 86

Proti: 10

a vyvodil disciplinárne opatrenia
bývalých členov VV SZV, ( na

Zdržal sa: 34

29. Vyčiarknut‘ zo správy o činnosti SZV XII. VZ SZV tn smernice: obehu účtovných
dokladov, zaobstarávanie tovarov a služieb, smernica o f~nančnej kontrole.
Hiasovanie:
Za: 119

Proti: O

Zdržal sa: 11

30. Vyčlenif finančné prostriedky vo výške 10% z členských príspevkov SZV na opravy
a revitalizáciu majetku budovy Sekretariátu SZV v Bratislave a Včelárskej paseky
v Král‘ovej pri Senci.
Hiasovanie:
Za: 120

Proti: O

Zdržal sa: 10

31. Aby čleiiovl~i VV SZV iiiall podpisaiié ziiiluvy o liinotiie.~j zodpuv~diiostI.
Hiasovanie:
Za: 100

Proti: 4

Zdržal sa: 26

Predseda návrhovej komisie dal hlasovat‘ za schválenie uznesenia XII. VZ SZV
lllasovanie:
Za: 130

Proti: O

Zdržal Sa: O

Na záver predseda návrhovej komisie konštatoval, že uznesenie bob prijaté na XII. Valnom
zhromaždení.
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II. Základný ni orgaiiízáciám SZ ‚1:

I. Oboznámif členskú základňu s výsledkami a závermi XII. VZ SZV.
Zvolené komisie XII. VZ SZV
Mandátová komisia:
Koordinátor ZA Ing. Milan Vavrica
Člen BA Rudolf Moravčík ml.
Člen NR Peter Manzela
Člen TT Ing. Ján Engeirnan
Člen TN Michal Spáčil
Člen BB Ing Stanislav Mlynarčík
Člen KL MVL)r. Martin Puzder
Člen PO Ing. Jozef Devečka
—

—

—

—

—

—

—

Volebná komisia:

Koordinátor PO Gabriel Fot‘ko
Člen BA Ing. Ladislav Ševčík
Člen NR Mgr. Rastislav Prochádzka
Člen TT Ing. Ján Sukupa
Člen TN Ivan Štefánek
Člen BB Ivan Štubňa
Člen ZA Milan Kuljovský
Člen KE Július Bodnár
—

—

—

—

—

—

—

—

Návrhová komisia:

Koordinátor KE Miroslav Kozma
Člen BA doc. JUDr. Miroslav Felcan PhD.
Člen NR Ing. Jozef Čápek PhD.
Člen TT Vladimír Šimek
Člen ‘IN Anton Kováč
Člen BB Ing. Milan Sýkora
Člen ZA Pavol Haban
Člen PO RNDr. Peter Petrík
—

—

—

—

—

—

—

Koniisia pie úpra‘u stanov

SZV:

Ing. Zuzana Juríčková, PhD.
Ing. Pavel Fil‘o
JUDr. Štefan Schnelly
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Overovatel‘ zápisnice:
Ing. František Hájik
Ing. Eva Kontšeková
Rudolf Moravčík ml.
Zapisovatel‘ka:
Nikola Kalnássyová S-SZV

K bodu 21: Príhovor novozvoleného predsedu SZV
Novozvolený predseda SZV Ing. Milan Rusnák vystúpil pred delegátov a pod‘akoval im za
dóveru a poprosil, aby novozvolení funkcionári predstúpili pred delegátov VZ SZV aby sa im
pred~tavlll Na 7áver v~ctkým poďakoval

K bodu 22: Záver
Dokumenty z Valného zhromaždenia sú v písomnej forme archivované, ako aj zvukový
záznam z Valného zhromaždenia.

V Bratislave, dňa 6.4.2019
Zapísala: Nikola Kalnássyová

Overovatelia zápisnice:
—-

—~---

Ing. František Hájik

Ing. Eva Kontšcková

L~J

Rudolf Moravčík, ml.
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