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ZÁPISNICA 

Z rokovania snemu AVS zo dňa 17.2.2019 

 

Program Snemu AVS: 
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1) Otvorenie a s hvále ie progra u 

Predniesol: 

Hostí privítal tajomník AVS p. Albert Gross 

Program schôdze sa menil. Bol doplnený bod 18 – Diskusia k uzneseniu + hlasovanie 

o uznesení. Tak isto došlo k výmene dvoch bodov: Rôzne + diskusia pred Vo by. 

Následne bol program jednohlasne schválený 

 

2) Voľ a a dátovej komisie a predsedajú eho S e u 

Predniesol: Albert Gross 

Prítomní sa jednomyse ne dohodli že predsedajúcim bude Albert Gross 

Mandátová komisia: 

Navrhnutí boli nasledujúci členovia: 

Predseda:  Mgr. Mačko ubomír 

   Vlah  Martin 

MvDr. Kolada Jozef 

3) Správa a dátovej ko isie  

Predniesol: Mgr. Mačko ubomír 

KonštatovalĽ že k dnešnému dňu má AVS 859 členov, na sneme sa zúčastnilo 801 

zastupujúcich členovĽ chýbajú zástupcovia Bretky. Pod a stanov AVS konštatoval že 

sme uznášania schopní 

4) Voľ a vole ej ko isie, zapisovateľa a overovateľov zápis i e 

Predniesol: Albert Gross 

Navrhnutí boli nasledujúci zástupcovia: 

Predseda:  František Kuruc 

   Vladimír urdík  

   Jozef Štefanák 

 

Zvolení boli jednohlasne 



  

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 Ing. Gasper Jaroslav  

 Grega Eduard 

 

Zvolení boli jednohlasne 

  

  

5) Správa o či osti AVS 

Predniesol: Albert Gross 

K správe vystúpil Ing. Strapko ktorý požiadal, aby k správe bol doplnený zápis zo 

stretnutia v Košiciach. 

K správe vystúpil JUDr. Noga ku cie om -  bodom 3 a 9Ľ ktorý informoval 

o pripravovanom veterinárnom zákoneĽ kde chcú participovať na jeho znení. 

Vystúpil Ing. HaragĽ ktorému v správe chýbala zmienka o protestoch včelárov proti 

postrekom 

 

6) Správa o hospodáre í AVS 

Predniesol: Albert Gross 

Správa bola poslaná všetkým ZO AVSĽ žiadna nemala voči nej výhrady ani námietky 

 

7) Správa Revíz ej ko isie 

Predniesol: JUDr. Gustáv Noga 

Pán Strapko požiadalĽ aby bolo v zápisnici uvedenéĽ že Revíznu správu vypracoval 

Ing. Noga sám. PožiadalĽ aby bolo v stanovách uvedenéĽ že v prípade potreby môže 

byť člen revíznej komisie navrhnutý a  schválený na zasadnutí výboru AVS. 

 

 



  

 

 

8) Správa o čerpa í dotá ii podľa NV 5/ 7 a dotá ie za opeľova iu či osť 

Predniesol: 

Predniesol Albert Gross. Informoval o probléme s nedočerpanými prostriedkami. 

V diskusii padli návrhyĽ aby boli prijaté také opatreniaĽ ktoré zamedzia nedočerpaniu 

dotácii. 

9) Návrh ový h sta ov AVS 

Predniesol: 

Pán Gasper navrholĽ aby znenie článku III ods. č.3 bol v znení: 

O prijatí právnickej osoby za člena AVS rozhodne Rada. O prijatí fyzickej a právnickej 

osoby za člena ZO rozhodne  výbor ZO.  

 

Znenie článku VIII bod 1. 

Snem je najvyšší orgán AVS a tvoria ho predseda a tajomník ZO  alebo  poverení 

zástupcovia  ZO pod a ods. 2. 

 

Znenie článku IX ods.2 

Tvoria ho predsedaĽ tajomník a hospodárĽ ktorí sú volení priamo Snemom a každý člen 

Predsedníctva má zvoleného náhradníka na svoju funkciu 

 

Znenie článku X ods.18 

Rada umožní vykonávať svoju činnosť ZO a poskytne im požadovanú spoluprácu 

a súčinnosť. Rada umožní UKRK prítomnosť na zasadnutiach Rady. 

 

Znenie článku XI ods.1 

Kontrolným orgánom AVS  je UKRK Ľ ktorú tvoria traja revízori 

 

Znenie článku XI ods.1 

UKRK vedie predseda volený členmi UKRK na jej prvom zasadaní 

 

Znenie článku XIII  ods.4 

VČS a ČS je uznášania schopná pri účasti minimálne 1/3 všetkých členov. 

 



  

 

 

Znenie článku XVI ods. 4 

Štatutárnymi osobami v ZO sú predseda a tajomník ZO a konajú každý  samostatne. 

 

Znenie článku XVII ods.7 

Hospodárenie  AVS sa riadi zásadami pravidlami hospodárenia a všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

 

Všetky návrhy boli schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov 

 

10) Návrh orga izač ého poriadku AVS 

 

Predniesol: 

Pán Strapko navrhol aby organizačný poriadok predniesol p. Mačko alebo p. GrossĽ 

vzh adom k tomuĽ že tento návrhĽ ktorý máme k dispozícii nie je jeho návrh. OP 

predniesol Albert Gross.  

Pán Strapko požiadal doplniť do Kompetencii a povinnosti rady AVS body p. a s. 

p. V prípade zásadných opatrení pre činnosť AVSĽ ktoré predseda musí urobiťĽ 

prerokuje tieto opatrenia s predsedníctvom AVS a Radou ZO AVS a konečné 

rozhodnutie je výsledkom platného hlasovania nadpolovičnou väčšinou a výsledok 

tohto hlasovania je pre predsedu záväzný 

s. Rada si pri rokovaní zvolí svojho predsedajúceho z prítomných 

 

Doplnok bol schválený  

 

Článok 3 zmeniť iba jeden bod 

a. UKRK sa riadi článkom XI stanov AVS 

Článok 4 zmeniť na jediný bod 

a. Odborné a pomocné komisie AVS zria uje Rada AVS 

 

Organizačný poriadok bol schválený jednohlasne 

Zásady hospodárenia AVS sa kvôli nedostatku času preberú na najbližšom zasadnutí 

Rady AVS. 

 



  

 

 

11) Návrh rozpočtu a pravidiel hospodáre ia AVS 

Predniesol: Albert Gross 

 

Rozpočet bol jednohlasne schválený 

 

12) Návrh i ter ý h zásad pre čerpa ie podpory zo zdrojov EU a štát ej 
podpory 

Predniesol: Albert Gross 

Ing. Noga informoval o návrhochĽ ktoré boli zapracované do tvorby NP – paušál na 

trvalé stanovišteĽ 1Ľ5 € na liečivá / včelstvo a navýšenie rozpočtu na ope ovaciu 

činnosť z 500 tisíc na 1 milión €. Dostal mandát na rokovania o týchto bodoch . 

13) Návrh plá u či osti AVS a ávrh dlhodo ej ko ep ie AVS 

Predniesol: predniesol p. Strapko 

Požiadal o uverejnenie plánu činnosti na web stránke AVS. Po doručení bude návrh 

na stránke uverejnený. 

 

14) Návrh ka didátov do orgá ov AVS 

Predniesol: 

Predseda AVS: 

Návrhy: 

Predseda AVS: 

JUDr. Gustáva Nogu – navrhnutý Albertom Grossom. Kandidatúru neprijalĽ navrhol, 

aby bol predsedom zástupca najsilnejšej organizácie. 

Mgr. Mačko ubomír – bol navrhnutý Petrom Haragom 

Tajomník AVS: 

Návrhy: 

Ing. Jaroslav Gasper  

Hospodár AVS: 

Ing. Ján Hudák 



  

 

 

 

 

Člen do SV: 

Ing. Patrik Koštialik 

Člen do SV: 

Ing. Anton Strapko 

15) Rôz e + diskusia 

Predniesol: 

Diskutovalo sa o navrhnutých členoch do vedenia. 

16) Voľ y 

Predseda AVS: 

Mgr. Mačko ubomír  

Tajomník AVS: 

Ing. Jaroslav Gasper zvolený 

Hospodár AVS: 

Ing. Ján Hudák zvolený  

Člen do SV: 

Ing. Patrik Koštialik zvolený 

Člen do SV: 

Ing. Anton Strapko zvolený  

 

 

17) Návrh uz ese ia 

Predniesol:  

Predniesol Patrik Koštialik. V návrhu boli zapracované všetky dôležité zmeny stanov 

a organizačného poriadku 

 



  

 

 

18) Diskusia k uz ese iu + hlasova ie o uz ese í 

Predniesol: 

Po doplnení pripomienky p. MačkaĽ aby nás p. Noga zastupoval na MPRV pri 

presadzovaní týchto konkrétnych požiadaviek: 1Ľ5 € za liekyĽ 4 € za ope ovaciu činnosť 

a za paušálnu platbu 3 € za včelstvá na trvalých stanovištiach Ľ bolo uznesenie 

jednomyse ne schválené. 

 

19) Záver 

Predniesol: 

Albert Gross po akoval prítomným za účasť a vyhlásil zasadnutie za ukončené. 

 

 

 

 

 

Zápisnicu overil: 

  

Ing. Gasper Jaroslav       Grega Eduard 

 




