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Pozvánka 

na 2. Snem Asociácie včelárov Slovenska 

 

             Rada AVS Vás pozýva na 2. Snem Asociácie včelárov Slovenska, ktorý sa bude konať 

v penzione Blesk v Ružomberku, 17. februára 2019, so začiatkom o 10:00 hod.  

Návrh program Snemu: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Voľba mandátovej komisie a predsedajúceho Snemu 

3. Správa mandátovej komisie  

4. Voľba volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

5. Správa o činnosti AVS 

6. Správa o hospodárení AVS 

7. Správa Revíznej komisie 

8. Správa o čerpaní dotácii podľa NV 135/2017 a dotácie za opeľovaciu činnosť 

9. Návrh nových stanov AVS 

10. Návrh organizačného poriadku AVS 

11. Návrh rozpočtu a pravidiel hospodárenia AVS 

12. Návrh internych zásad pre čerpanie podpory zo zdrojov EU a štátnej podpory 

13. Návrh plánu činnosti AVS a návrh dlhodobej koncepcie AVS 

14. Návrh kandidátov do orgánov AVS 

15. Rôzne 

16. Návrh uznesenia 

17. Diskusia 

18. Záver 
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Žiadam zástupcov ZO AVS /spravidla predsedovia a tajomníci/, aby si pripravili svoje návrhy 

po prerokovaní na výročnej členskej schôdzi, alebo na výboroch ZO AVS. Pre vytvorenie 

funkčných orgánov AVS treba navrhnúť kandidátov a náhradníkov na predsedu a členov Rady 

AVS a členov revíznej komisie. V prípade návrhov na vytvorenie odborných pomocných 

komisii Rady AVS je potrebné vytvoriť koncept v dostatočnom predstihu, aby sa rokovanie 

Snemu nezdržovalo. Všetky pracovné a rokovacie materiály treba spracovať do stavu, ktorý 

umožní ich schválenie bez výraznych zmien a na Sneme sa prerokujú a odsúhlasia len nové, 

alebo rozporné detaily. Každý návrh dokumentu musí mať svojho spracovateľa a mediátora.  

Zoznam prerokovaných materiálov: 

1. Správa o činnosti  AVS – Albert Gross 

2. Správa o hospodárení za r. 2017 a r. 2018 – Albert Gross 

3. Správa Revíznej komisie za r. 2017 a r. 2018 – JUDr. Gustáv Noga 

4. Správy o čerpaní dotácii - Albert Gross 

5. Návrh nových stanov AVS – Mgr. Ľubomír Mačko  

6. Návrh organizačného poriadku – Ing. Anton Strapko  

7. Návrh rozpočtu a pravidiel hospodárenia – Albert Gross 

8. Návrh internych zásad pre čerpanie podpory zo zdrojov EU a štátnej podpory – NP 

/mediator nie je/ 

9. Návrh plánu činnosti AVS a návrh dlhodobej koncepcie AVS / Ing. Anton Strapko / 

10. Návrh kandidátov do orgánov AVS:  predseda, členovia RK, členovia Rady AVS resp. 

Rady predsedov AVS, tajomník, pokladník, administrátor dotácii a členovia 

pomocných komisií, ak budú navrhované. Súčasne je potrebné navrhnúť náhradníkov 

na jednotlivé funkcie podľa nových stanov. 

11. Návrh uznesenia a koncept zápisnice /Albert Gross/ 

 

 

 

 

V Tvrdošíne 17.1.2019                                    tajomník AVS    Albert Gross 

 

Prístup na miesto rokovania 2. Snemu AVS 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.sk/maps/place/Penzi%C3%B3n+Blesk/@49.082936,19.2839201,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4715a7d6d8150659:0x26450817fdcb387f!8m2!3d49.082936!4d19.2861088?hl=sk&authuser=0

