
Rada AVS Kežmarok, 18.5.2019 

Zápisnica 

- Rokovanie otvoril a viedol podľa Organizačného poriadku Čl.2 predseda AVS  Ľubomír 

Mačko. 

- Po privítaní členov Rady AVS  a hostí prečítal upravený návrh programu: 

program jednohlasne schválený 

1. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice.  

2. Správa o činnosti predsedníctva AVS od snemu. 

3. Zaujatie stanoviska k oznámeniu p. Holubčíka o vystúpení z AVS. 

4. Zrušenie mandátu JUDr. Nogovi k zastupovaniu AVS pri jednaní s MPaRV na 

základe uznesenia OZ SV. 

5. Zaujatie stanoviska ku komunikácii JUDr. Nogu k predsedníctvu AVS a členom 

Rady AVS. 

6. Dodržanie ustanovenia  § 20a ods. 2 zák. č. 83/1990 Zb. /Zápis do zoznamu občianskych 

združení/ 

7. Žiadosti o podporu v podpornom roku 2018/2019 

8. Žiadosť o schválenie podpory v podpornom roku 2019/2020 

9. Plán zasadnutí RADY AVS – miesto a termíny 

10. Propagácia AVS na verejnosti  - akcie ZO AVS do konca roka včelárskeho 

roka  2019 

11. ZO AVS Bardejovskí včelári 

12. Voľba predsedu ÚKRK a jej členov 

13. Úprava Stanov 

14. Rôzne – CEHZ 

   Pokladňa 

Za 628, proti 0, zdržal sa 0 

Program bol/nebol  schválený. 

1 Predsedajúci navrhol, aby všetky komisie pracovali v rovnakom zložení a to: 

 

Ján Hudák 

Anton Strapko 

Jaroslav Gasper 

- Všetci prítomní za 

 

Za zapisovateľa navrhol predseda Patrika Koštialika 

- Všetci prítomní za 

 

Za overovateľov zápisnice navrhol predseda Antona Strapka a Patrika Koštialika 

- Všetci prítomní za 

 

2 Správu o činnosti predsedníctva od snemu AVS predniesol predseda AVS (príloha č.1). 

Rada AVS berie na vedomie 

          Za 628, proti 0, zdržal sa 0 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/83/#paragraf-20a.odsek-2


 

 

3 Predsedajúci  informoval o vyjadrení p. Holubčíka o jeho odchode s AVS aj s členmi 

a požiadavkou, aby bol vyradený z komunikácie.   

Zasadnutie RADY akceptuje rozhodnutie pána Holubčíka ohľadom vystúpenia z AVS 

a žiada ho, aby poslal kópiu zápisnice, kde bude uvedené, že vystupujú ako ZO z AVS. 

Predsedníctvo RADY zabezpečí podľa zákona 83/1990 zrušenie IČO pre ZO AVS 

Oravský Podzámok. Predsedníctvo rady zabezpečí odoslanie výzvy pánovi Holubčíkovi 

písomnou  a elektronickou formou. 

- Všetci prítomní za 

4 Predseda informoval o uznesení OZ SV o zastupovaní pri rokovaniach s MPaRR. 

Zastupovaním je poverený predseda a podpredseda OZ SV. Na základe toho 

predsedajúci navrhol zrušiť uznesenie snemu časť Schvaľuje:  bod č.5 a viď bod 12 

o poverení JUDr. Nogu k zastupovaniu AVS v rokovaniach s MPaRV. –  

- Predsedníctvo schválilo zrušenie poverenia pre JUDr. Nogu na zastupovanie AVS 

v rokovaniach s MPaRV 

- Všetci prítomní za 

5 Predsedajúci navrhol zaujať stanovisko ku napádaniu predsedníctva a členov rady JUDr. 

Nogom. Prečítal nasledujúce vyhlásenie: 

  Stanovisko ku komunikácii JUDr. Nogu v rámci vedenia AVS: 

  V rámci mailovej komunikácie JUDr. Noga spochybnil legimitu priebehu zvolenia 

vedenia AVS   a to svojimi vyjadreniami: 

  „Voľby neboli v Ružomberku, ale ešte pred tým v úzkom kruhu“  - nerešpektuje 

demokratické voľby členov Predsedníctva Rady AVS  na Sneme 17.2.2019 v 

Ružomberku   -     viď  Príloha č. 2 -   ( Uznesenie z 2. Snemu AVS zo dňa 17.2.2019 ,    

Doplniť počet hlasov, ktoré členovia dostali Zápisnica Volebnej komisie zo17.2.2019 RK. 

Na Web stránke AVS  upraviť dátum a text .  Je  tam   Uznesenie zo 2. snemu AVS zo 

dňa 1.2.2019 doplniť po zverejnení zápisnice). 

Sústavne neodôvodnene napáda prácu predsedu a tajomníka  „Činnosť predsedníctva je 

buď neznáma ( čo pripomína OZ Fekišovce). alebo nie je žiadna), (štatutár, ktorý je asi 

zaneprázdnený rezerváciou stola na výjazdovú májovú kávu.). .. 

    Dôkazom aktívnej práce  členov Predsedníctva Rady AVS  od Snemu 

17.2.2019  v Ružomberku je Správa o činnosti členov Predsedníctva Rady 

AVS,  ktorá  bola podaná na dnešnej Rade a tá posúdi oprávnenosť tvrdení JUDr. Nogu. 

      V mailovej komunikácii vyjadrilo podporu vedeniu 6 ZO AVS a to  ZO AVS Košice, 

ZO AVS Kežmarok, ZO AVS Prešov , ZO AVS Bretka , ZO AVS Bátovce, ZO AVS 

Halič  ktoré zastupujú celkom 727 včelárov. 

      Na základe uvedeného navrhujem, aby  Rada AVS prijala nasledujúce uznesenie: 

  Rada AVS vyjadruje podporu vedeniu AVS  zvolenému v demokratických voľbách 

v súlade s platnými  Stanovami  AVS na Sneme  17.2. 2019  v Ružomberku a vyzýva 

JUDr. Nogu na verejné ospravedlnenie sa vedeniu AVS za osočovanie, šírenie klamlivých 

informácií v mailovej komunikácií a  znevažovanie práce členov Predsedníctva Rady 

AVS  , alebo na zváženie svojho ďalšieho pôsobenia v AVS, v súlade so Stanovami AVS 

- Článok VI  Zánik členstva , vzhľadom na nesúhlas s činnosťou právoplatne zvoleného 

vedenia AVS. 

- Všetci prítomní za 



6 Informáciu o dodržaní ustanovenia  § 20a ods. 2 zák. č. 83/1990 Zb. /Zápis do zoznamu 

občianskych      združení/ informoval tajomník AVS.  

- Zmena organizačných jednotiek bola vybavená. Oravský Podzámok a Žilina nedodali podľa 

usmernenia podklady na preregistráciu.  

Rada AVS berie na vedomie. 

7   Informáciu o žiadostiach o podporu v podpornom roku 2018/2019  Rada prerokovala na základe 

materiáli, ktorý zaslal Albert Gross. 

                                             (príloha č. 3)     

       

            Vyzvať mailom ZO, aby do konca mája poslali podklady o čerpaní dotácií za ZO.  

            Rada AVS berie na vedomie. 

      

 

8  Informáciu o žiadostiach  o schválenie podpory v podpornom roku 2019/2020 podal 

tajomník AVS.                        (príloha č. 4) 

- Do 26. 5. 2019 nahlásiť záujemcov o úľové váhy 

- Naplánovať na koordináciu 5% 

- Rada AVS berie na vedomie.  

9 Plán zasadnutí RADY AVS – miesto a termíny:  

Návrh na termíny a miesta zasadnutia Rady: 

- Zasadnutie rady – október v Haliči. Potom rotačným systémom. 

- Rada AVS berie na vedomie. 

  

10   Propagácia AVS na verejnosti  - akcie ZO AVS do konca roka včelárskeho roka  2019 

    Plán akcií predniesol Ing. Strapko     (príloha č. 5). 

- Prešovská ZO pripravila propagačný leták. Zverejniť na web stránke AVS a šíriť 

v ZO AVS 

- Rada zobrala na vedomie  

 

11       ZO AVS Bardejovskí včelári, záujem o vstup do AVS a technicko organizačné      

podmienky vstupu 

- Rada zobrala na vedomie 

12 Voľba predsedu KRK a jej členov 

         Za členov ÚKRK boli navrhnutí: 

            Mgr. Samuel Vojtas – ZO AVS Kežmarok 

 Ing. Vladimír Durdík   ZO AVS Bátovce.  

             František  Kuruc – ZO AVS Prešov  

- Organizácie do zasadnutia nenavrhli iných kandidátov 

Volebná komisia skonštatovala, že za členov ÚKRK boli zvolení navrhovaní   

členovia(zápisnica volebnej komisie ( príloha č.6) 

 

13 Zmena Stanov. Informáciu predniesol tajomník. (príloha č.7) 

- Návrh na zmenu stanov bola  odoslaná 3.4. 2019 na MV SR. Z ministerstva mali 

pripomienky k dvom bodom. Viď prílohy. 

- Schvaľujeme navrhované zmeny stanov v troch bodoch – viď príloha. Aktualizované 

stanovy budú na webe do troch dní 

- Rada zobrala na vedomie  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/83/#paragraf-20a.odsek-2


 

14 Rôzne –  

Predseda navrhol za čestného člena rady Ing. Petra Haraga. 

       Všetci za. 

Pokladňa 

- Návrh na prevzatie účtu a pokladničnej knihy od Alberta Grossa do 15.6.2019.  

Dňom 15.6.2019 zmeniť podpisové vzory k účtu pre predsedu, tajomníka a 

hospodára. 

15 Návrh a schválenie uznesenia  

 

        Návrh predniesol predseda návrhovej komisie 

 

Za.628, proti 0, zdržal sa 0    (príloha č.8) 

 

 

 

Overili:      Anton Strapko 

  Patrik Koštialik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

Správa o činnosti predsedníctva AVS od 17.2.2019 

- Stretnutie OZ VS Ružomberok 10.3.2019 

     Stretnutia sa zúčastnil aj predseda AVS ako pozorovateľ. Témou stretnutia boli príspevky do OZ 

VS,    organizácia  žiadosti o podporu v podpornom roku 2019/20 a zastupovanie OZ SV pri 

jednaniach o novele NV 135/2017.   

- Registrácia AVS  

Registračný formulár odoslaný na MV SR 5.4.2019 

  -     Žiadosť na MV SR o zmenu Stanov 

       Žiadosť odoslaná na MV SR 3.4.2019  

-  Návšteva tajomníka na CEHZ v Žiline u vedúceho CEHZ o. Ing. Tašku 13. 4.2019 

    Správa o návšteve bola poslaná mailom členom Rady AVS 14. 4. 2019. 

- Spracovanie a odoslanie pripomienok AVS k Nariadeniu vlády  

Pripomienkovanie uzavreté 16.4.2019 .  Do pripomienkovania sa s návrhmi zapojili Tvrdošín, 

Košice, Kežmarok , Prešov a Halič. 

Navrhovaná verzia NV s pripomienkami bola odoslaná  Ing. Juhaszovi 18.4.2019 

- Predsedníctvo AVS Prešov 22.marca 2019 o 10.30 hod  :   

Prejednané úlohy zo snemu – úloha zverejniť na internetovom  sídle AVS 

Plán práce – pripravený bude rozoslaný mailom. 

Registrácia ZO na MV? Preveriť  akým spôsobom. 

Oslovenie Bardejovských včelárov o možnosti vstupu do AVS. 

Príprava včelárskej nedele v Šarišských Bohdanovciach. 

Prístupové kódy po 25.4. riešiť osobne v CRHZ. 

Žiadosti o podporu posielať do 15.5.2019 tajomníkovi. 

Propagačný leták pre vstup do AVS – príprava návrhu (rozoslané ZO Prešov 30.4., 

príloha č. 5). 

Program Rady 18.5.2019. 

- Stretnutie predsedníctva  s predsedom VUC Prešov 2.5.2019 

Cieľom prijatia u predsedu VÚC bola podpora pripravovanej spolupráce AVS a včelárov 

Podkarpatskej Ukrajiny a patronát nad pripravovanými dňami vína a medu na pešej zóne 

v Prešove 6.-8.septembra 2019. 

- Predsedníctvo Prešov 2.5.2019 

Plán práce na máj. 

Riešenie mailovej komunikácie a oznámenie p. Holubčíka o ukončení členstva v AVS. 

Program Rady. 

Včelárska nedeľa v Šarišských Bohdanovciach – plagát a pozvanie bude zaslané 

 p. Hudákom  k zverejneniu na Web stránke AVS  , program Včelárska nedeľa 

v Šarišských Bohdanovciach bol uverejnený v časopise SVS Slovenský včelár má - jún 

2019 str. č. 17     

Bardejovskí včelári – informácia o spolupráci a ich účasti na Rade. 

ÚKRK – návrhy na členov a ich účasť na Rade. 

Prevzatie dokumentácie a riešenie inventáru. 

- Pripravované:  

Účasť na konferencii o opeľovaní 14.5.2019 BA – predseda AVS 



Na konferencii bolo za AVS predsedom odprezentované stanovisko AVS k uvedenej 

problematike. 

  



Príloha č. 2 

U z n e s e n i e 

prijaté na Sneme Asociácie včelárov Slovenska v Ružomberku konanom 

17.2.2019  

Berie na vedomie 

1. Informáciu o účasti a uznášaniaschopnosti 

2. Informácie o čerpaní dotácii podľa NV pre rok 2017/2018, prerozdelení dotačných 

prostriedkov 

3. Správu o činnosti AVS. Pán Ing. Strapko požiadal o doplnenie správy o zápis zo stretnutia 

v Košiciach. 

4. Správu o hospodárení AVS 

5. Správu revíznej komisie 

6. Informácia o návrhu doplnenia NP na čerpanie dotačných prostriedkov 

7. Berie na vedomie výsledky volieb Predsedníctva AVS 

Predseda AVS : Mgr. Ľubomír Mačko 

Tajomník AVS: Ing. Jaroslav Gasper 

Hospodár AVS: Ing. Ján Hudák 

Zástupca AVS do združenia Slovenskí včelári: Ing. Patrik Koštialik 

Zástupca AVS do združenia Slovenskí včelári: Ing. Anton Strapko 

  



Príloha č.3 

 

  Prehľad  celkovej uplatnenej výšky  pomoci  na PPA SR v podpornom roku 2018/2019 

 jednotlivými OZ  v členení podľa jednotlivých opatrení vo finančnom vyhodnotení k termínu 07.05.2019 

 

 

 

Schválená výška pomoci pre celé OZ  Možné čerpanie  

 OZ AVS 

v závislosti od 

schválenej  žiadosti 

Doteraz uplatnená 

výška pomoci na 

PPA SR  

k termínu  

07.05.2019 

Možné čerpanie 

OZ Východ     v 

závislosti od 

schválenej  žiadosti 

Doteraz uplatnená 

výška pomoci na 

PPA SR  

k termínu  

07.05.2019 

Možné čerpanie 

OZ Západné 

Slovensko v 

závislosti od 

schválenej  

žiadosti 

Doteraz uplatnená 

výška pomoci na 

PPA SR  

k termínu  

07.05.2019 

Technická pomoc včelárom a 

včelárskym združeniam 

65.250,80 20.530,00 4.880,98 3.215,22 560,- 2.206,97 280,- 

Kontrola varroázy 83.520,67 24.420,00 16.080,17 12.199,28 5.380,26 4.715,21 304,15 

Racionalizácia sezónneho 

presunu včelstiev 

31.018,37 10.761,18 0,00 3.176,47  0,00 0,00 

Podpora laboratórií 

vykonávajúcich analýzu 

fyzikálno-chemických 

vlastností medu 

1.256,89 628,16 51,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

Podpora obnovenia stavu 

včelstiev 

3.348,73 1.943,60 0,00 723,21 0,00 0,00 0,00 

Spolupráca s riešiteľskou 

organizáciou 

4.040,02 1.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Monitorovanie trhu 
89,78 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zvyšovanie kvality výrobkov 

s cieľom využiť potenciál 

89,78 43,00 0,00 0,00 0,,00 0,00 0,00 



výrobkov na trhu  

Celková požadovaná výška 

pomoci: 

188.615,04 59.658,94 21.012,83 19.314,18 5.940,26 6.922,18 584,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválená výška pomoci pre celé OZ  Možné čerpanie  

 OZ SVS 

v závislosti od 

schválenej  žiadosti 

Uplatnená výška 

pomoci na PPA SR  

k termínu  

07.05.2019 

Možné čerpanie  

 OZ Š. Závodníka 

v závislosti od 

schválenej  žiadosti 

Uplatnená 

výška pomoci 

na PPA SR  

k termínu  

07.05.2019 

Možné čerpanie  

 OZ Kočujúci 

včelári v závislosti 

od schválenej  

žiadosti 

Uplatnená výška 

pomoci na PPA SR  

k termínu  

07.05.2019 

Technická pomoc včelárom 

a včelárskym združeniam 

65.250,80 37.739,90 21.135,85 830,70 0,0 186,99 0,0 

Kontrola varroázy 83.520,67 42.511,20 29.190,16 489,60 1.638,93 96,80 103,44 

 

Racionalizácia sezónneho 

presunu včelstiev 

31.018,37 16.471,80 339,45 0,00 0,00 357,50 0,00 



Podpora laboratórií 

vykonávajúcich analýzu 

fyzikálno-chemických 

vlastností medu 

1.256,89 595,40 842,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

Podpora obnovenia stavu 

včelstiev 

3.348,73 680,85 135,00 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Spolupráca s riešiteľskou 

organizáciou 

4.040,02 2.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Monitorovanie trhu 
89,78 

44,50 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zvyšovanie kvality 

výrobkov s cieľom využiť 

potenciál výrobkov na trhu 

89,78 

44,50 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celková požadovaná výška 

pomoci: 

188.615,04 
100.758,15 

51.342,82 1.320,30 1.638,93 641,29 103,44 

 

V Trstenej  07.05.2019                                                                                                                                                       Spracovala: Lýdia Kubinová  



Príloha č. 4 

Žiadosti na rok 2019/20 

 

 

 

 

 

Príloha č.5 

Propagačný leták  AVS 

1/  PREČO  SME  VZNIKLI ? 

     Dňa 13. 1. 2017 zaregistrovalo MV SR návrh skupiny 557 včelárov, ktorí pôsobili v ZO AVS Košice, 

Žilina, Halič okr. Lučenec, Bretka okr. Rožňava, Bátovce okr. Levice  na založenie nového občianskeho 

združenia včelárov Slovenska s názvom „Asociácia slovenských včelárov“, ktorá je otvorenou 

organizáciou včelárov, nie podľa územného princípu, ale na základe vlastného rozhodnutia s možnosťou  

si vybrať ZO AVS  aj z iných regiónov.  

Hlavné ciele AVS : 
– odpútať sa od Slovenského zväzu včelárov  a  Združenia Slovenská včela  v oblasti dotačnej politiky, 

nezávislosť a  transparentnosť všetkých finančných príjmov , výdajov účtov AVS 

- zastupovanie členov v styku s inými organizáciami a presadzovanie záujmov včelárov pri rokovaniach 

s orgánmi štátnej správy 

- podpora včelárov, začínajúcich včelárov a záujemcov o včelárenie, sprostredkovaním kontaktu so 

skúsenými včelármi v ich okolí a podpora neformálneho vzdelávania mládeže v oblasti včelárstva 

- rozvoj vzdelania a propagácie vo včelárstve, chovu včiel a podpora starostlivosti o zdravotný stav 

včelstiev, ochrana zdravého životného prostredia a prírody, starostlivosť o zachovanie kultúrneho 

dedičstva vo vzťahu ku včelárstvu 

 

2/  PREČO  SME  NAVRHLI  STRETNUTIE A VZNIK  OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI ? 

      Kvôli zákonom požadovanej kvóty minimálne 10% včelárov z celkového počtu včelárov  

v SR   vzniklo dňa  6.  6.  2017 “OZ Slovenskí včelári” za jediným účelom – možnosť čerpať 

dotácie z NV (nariadenia vlády) bez potreby podávať žiadosť cez Združenie Slovenská včela.  

      Ku dňu 1. apríla 2019 v SR bez závislosti na SZV a OZ Slovenská Včela pôsobí: 

A/   V  AVS  9  ZO AVS :  – Bátovce, Bretka ,Halič, Kežmarok, Košice, Oravský Podzámok, 

Prešov, Tvrdošín a Žilina s celkovým počtom cca 880  včelárov  a  cca 17.000 včelstiev.   

Upraviť podľa CRV 
B/  V  OZ Slovenskí včelári  – Asociácia včelárov Slovenska,  Spolok včelárov Slovenska,  

Slovenskí kočujúci včelári a  Slovenská včelárska spoločnosť Š. Závodníka, Spolok včel. Západ. 

Slovenska –Špačince,  Spolok včel. Západ. Slovenska – Bratislava, Spolok včel. Západ. 

Slovenska - Malé Leváre, OZ Včelárov Vých, Slovenska -  Spiš, Slovenskí včelári  

s celkovým počtom  cca 2.700    včelárov  a cca 43.000 včelstiev.        Upraviť podľa CRV 

 

3/    ČO VÁM PONÚKAME ?:   
 - informácie o Národnom   programe - NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 17. mája 

2017 o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s 

včelími produktmi  , spracovanie požiadaviek na  zabezpečení  dotácií  a liečiv pre včelára  . 

-odborné vzdelávanie včelárov – účasť na prednáškach odborníkov vo včelárstve, organizovanie  

zájazdov na včelárske výstavy v SR a v zahraničí, účasť na predajno-propagačných akciách našich ZO 

AVS ,  prístup na WEB AVS – Prehľad akcií a činnosti v AVS a v jednotlivých ZO AVS a tel, a mail 

kontakty  na funkcionárov . 

4 /  ROZDIELY MEDZI  AVS  A  SZV  -   Porovnanie členských odvodov včelára : 

A -  Transparentný účet, organizácie pracujú ako samostatné právne subjekty  
B -  AVS/        Členský poplatok  a odvody za včelstvo :    



 1/ Odvody pre AVS  - 0,30 € za včelstvo, z toho 0,16 € pre OZ Slovenskí včelári za 

administratívne práce – dotácie , PPA , vyúčtovanie pre ZO AVS 

2/  Každá ZO AVS  si určuje výšku členského poplatku a odvodu za včelstvo pre člena ,   zostáva  

pre činnosť  a prácu  ZO  AVS na daný  rok – npr.: ( ZO  AVS   Prešov členské  5,00 €   a  0,50 € 

za včelstvo z toho pre OZ Slovenskí včelári odvádzame 0,30 € za včelstvo) , 

C-  SZV/        Členský poplatok  a odvody za včelstvo :    

1/  28. 1. 2019 -  Aktuálne členské  poplatky na rok  2019  sú:   12,00 €  členské pre  ZO 

Prešov;  0,50 € za včelstvo pre ZO Prešov; a 0,75 € za včelstvo pre SZV ... O b e ž n í k č. 
1/2019 – ZO SZV PREŠOV    https://presov.vcelari.sk/2019/01/28/o-b-e-z-n-i-k-c-1-2019/ 

 

 

  

https://presov.vcelari.sk/2019/01/28/o-b-e-z-n-i-k-c-1-2019/


Príloha č.6 

 

Rada AVS, Kežmarok,18.5.2019 

 

Správa volebnej komisie 

 

 

Volebná komisia konštatuje, že za členov ÚKRK boli zvolení: 

  Kuruc František 

  Mgr. Vojtas Samuel 

  Ing. Durdík Vladimír 

 

                 628 hlasov za,  0 hlasov proti, 0 zdržal sa 

  Za predsedu ÚKRK bol zvolený  Ing. Durdík Vladimír 

 

Podpisy členov volebnej komisie: 

  



Príloha č.7 

Stanovy 
 

Asociácie včelárov Slovenska 

 

 

Článok III 

Členstvo v AVS 

 

1. Členom AVS môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, alebo právnická 

osoba, ktorá súhlasí s týmito stanovami a je ochotná dodržiavať ich a podieľať sa na 

plnení cieľov AVS. 

2. Členom  AVS môže byť aj fyzická osoba mladšia ako 18 rokov (od dovŕšenia 15 roku), 

ktorá súhlasí s týmito stanovami a je ochotná dodržiavať ich a podieľať sa na plnení 

cieľov  AVS. Nemá však právo byť volená do orgánov  AVS.  

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

osoby za člena ZO rozhodne  výbor ZO.  

4. Členstvo v AVS je dobrovoľné a všetci členovia majú rovnaké práva a povinnosti 

vrátane členov právnickej osoby, ktorá nie je organizačnou súčasťou AVS. 

5. Členstvo vzniká na základe žiadosti podanej písomne (elektronicky), jej schválením 

Radou alebo výborom ZO a zaplatením členského príspevku. 

6. Žiadosť o prijatie za člena AVS musí Rada, alebo výbor ZO prerokovať a rozhodnúť 

o nej  na svojom najbližšom zasadnutí. Prípadné zamietnutie žiadosti  musí  

zdôvodňovať. Rozhodnutie o prijatí, či neprijatí za člena AVS odošle písomne, alebo 

elektronicky  žiadateľovi  o členstvo v AVS  do 15 dní od prijatia rozhodnutia. 

Doručenie elektronického rozhodnutia si orgán AVS nechá potvrdiť. 

7. Žiadosť právnickej osoby o členstvo v AVS schvaľuje Snem. Podmienkou vstupu 

právnickej osoby do AVS je podpis súčinnostnej dohody medzi AVS a právnickou 

osobou. Táto podmienka sa nevyžaduje, ak sa právnická osoba stáva organizačnou 

súčasťou AVS ako ZO  

8. Právnická osoba, ktorá je členom AVS má rovnaké práva a povinnosti ako ZO  

9. Mimo  AVS sa členovia môžu organizovať v iných občianskych združeniach podľa 

zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Ukončenie 

členstva v inom občianskom združení, ktoré je členom  AVS nie je dôvodom na 

ukončenie členstva v Asociácii. 

10. Dokladom o členstve v ZO je uznesenie  zo schôdze výboru ZO na ktorej bol nový člen 

prijatý.  Každá ZO si vedie svoju vlastnú evidenciu členov, ktorá je v súlade so 

Zákonom o ochrane osobných údajov.  

 

 

 



 

 

Článok VI 

Zánik členstva 

 

Členstvo zanikne: 

1. Neuhradením členského v ZO AVS na daný rok . 

2. Vystúpením člena z AVS – dňom prerokovania 

žiadosti orgánu, ktorý ho prijal. 

3. Úmrtím člena – fyzickej osoby, resp. zánikom člena – právnickej osoby.  

4. Vylúčením Radou  AVS, výborom ZO AVS, ak člen opakovane a napriek 

upozorneniu preukázateľne porušuje stanovy AVS alebo všeobecne platné právne 

predpisy pre oblasť včelárstva.  

5. Zánikom  AVS. 

6. Zánikom členstva sa končí aj činnosť v orgánoch AVS a ZO . 

7. Zrušením súčinnostnej dohody 

 

 

 

 

 

 

Článok X 

Rada Základných organizácii  AVS  

 

1. Výkonným orgánom AVS je Rada.   

2. Rada  je za svoju činnosť zodpovedná Snemu. 

3. Rada  sa skladá z predsedníctva a jedného zástupcu z každej ZO , ktorého deleguje 

ZO. Po schválení vstupu, alebo vzniku novej ZO zvolí novoprijatá ZO svojho 

zástupcu do Rady. ZO môžu svojho zástupcu v Rade zmeniť aj v priebehu volebného 

obdobia 

4. Funkčné obdobie Rady je dvojročné. 

5. Rada riadi činnosť AVS v období medzi zasadnutiami Snemu a je povinná zabezpečiť 

dostupnosť informácií o činnosti a hospodárení  AVS pre všetkých svojich členov. 

6. Rada obsahovo pripravuje rokovanie Snemu. Pripravuje základné materiály na 

rokovanie Snemu, návrh plánu činnosti, návrh rozpočtu, návrh výročnej správy o 

činnosti a hospodárení.  

7. Všetky materiály, ktoré budú predmetom rokovania Snemu zverejní Rada dva mesiace 

pred termínom rokovania Snemu na webovom sídle AVS, alebo prostredníctvom e-

mailu tak, aby boli prístupné pre všetkých členov  AVS. Pri zvolaní mimoriadneho 

Snemu sa lehota na zverejnenie prerokovávaných materiálov skráti na jeden týždeň. 

8. Rada pripravuje a schvaľuje vnútorné predpisy, ktoré sú potrebné na plnenie úloh  

AVS s výnimkou dokumentov výhradne zverených do právomoci Snemu. 



9. Rada rozhoduje o vylúčení člena ak sú na to splnené predpoklady podľa týchto stanov. 

10. Rada vedie zoznam členov  AVS a nevyhnutné interné evidencie potrebné pre činnosť 

AVS. Rozsah dokumentácie  určí a upraví OP v súlade s platnou legislatívou.  

11. Rada získava dotácie, granty, sponzorské príspevky a iné príjmy za účelom 

financovania činnosti  AVS a spravuje majetok AVS. 

12. Rada vykonáva ďalšie činnosti určené Rade týmito stanovami, Snemom , alebo 

vnútornými predpismi. 

13. Rada rozhoduje o čerpaní schváleného rozpočtu o priznaní nároku na náhradu 

výdavkov, ktoré členom vznikli pri výkone činností v prospech  AVS. 

14. Rada zasadá podľa potreby a nutnosti riešenia úloh a problémov, spravidla raz za tri 

mesiace. Pre zasadnutie Rady platí primerane ustanovenie čl. VII ods. 3 Stanov AVS. 

15. Každý člen  Rady môže zvolať zasadnutie. Členovia Rady odhlasujú návrh a potvrdia  

účasť elektronickým súhlasom. 

16. Rada rozhoduje jednoduchou väčšinou všetkých hlasov. V prípade rovnosti 

počtu hlasov má predseda dva hlasy. Hlasovanie je vždy verejné. Rada AVS je 

uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná členov  Rady AVS. 

17. Rozhodnutia  Rady sú písomné, overené podpismi prítomných členov  Rady a 

zverejnené na webovom sídle AVS do 10 dní od ich podpisu. 

18. Rada umožní vykonávať svoju činnosť ZO a poskytne im požadovanú spoluprácu 

a súčinnosť. Rada umožní UKRK prítomnosť na zasadnutiach Rady. 

19. Pre plnenie svojich úloh môže Rada AVS vytvoriť pomocné komisie a vymenovať 

regionálnych zástupcov na zabezpečenie administratívnych funkcií  AVS. Pravidlá pre 

ich činnosť Rada určí v OP. 

 

 

 

Článok XI 

Ústredná kontrolná a revízna komisia AVS   

 

1. Kontrolným orgánom AVS  je UKRK , ktorú tvoria traja revízori.  

2. UKRK vedie predseda volený členmi UKRK na jej prvom zasadaní. 

3. Štatút činnosti UKRK schvaľuje Snem a UKRK sa za spoju činnosť zodpovedá 

Snemu 

4. Funkcia revízora je nezlučiteľná s funkciou v Rade a orgánoch ZO. 

5. UKRK kontroluje hospodárenie, dodržiavanie stanov a dodržiavanie vnútorných 

predpisov AVS. 

6. UKRK upozorňuje orgány AVS na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich 

odstránenie. V prípade pretrvávania nedostatkov navrhne zvolanie Snemu podľa 

Stanov. 

7. UKRK aspoň raz ročne vykoná kontrolu účtovníctva a Snemu predloží správu o 

kontrole hospodárenia AVS za uplynulý kalendárny rok. Zo svojich  kontrol 

a zasadnutí  zverejní zápis do 7 dní od ich vykonania. 

8. UKRK je orgánom na prijímanie sťažností členov, zverejňuje ich znenie, získava 

podklady a podáva návrh na ich riešenie. 



9. UKRK má právo s ohľadom na konflikt záujmov posúdiť situácie, kedy je z dôvodov 

osobných alebo iných obdobných vzťahov zainteresovaných osôb narušený alebo 

ohrozený záujem AVS. Na vznik konfliktu záujmov upozorní písomne Radu a má 

právo z dôvodu vzniku konfliktu záujmov zvolať Snem. 

  

 

  

 

 

  



Príloha č.8 

Rada AVS Kežmarok, 18.5.2019 

Uznesenie 

1 Rada AVS berie na vedomie Správu o činnosti predsedníctva od snemu AVS predniesol 

predseda AVS (príloha č.1). 

 

2 Rada AVS berie na vedomie  informáciu o vystúpení p. Holubčíka z AVS a poveruje 

tajomníka aby preveril v CEHZ, či sa zmenilo členstvo a vyzvať predložiť uznesenie ČS 

o vystúpení organizácie ZO AVS Trstená. 

 

3 Rada AVS ruší uznesenie Snemu AVS 17.2.2019 časť Schvaľuje:  bod č.5 a viď bod 12 

o poverení JUDr. Nogu k zastupovaniu AVS v rokovaniach s MPaRV. 

 

4   Rada AVS vyjadruje podporu vedeniu AVS  zvolenému v demokratických voľbách 

v súlade s platnými  Stanovami  AVS na Sneme  17.2. 2019  v Ružomberku a vyzýva 

JUDr. Nogu na verejné ospravedlnenie sa vedeniu AVS za osočovanie, šírenie klamlivých 

informácií v mailovej komunikácií a  znevažovanie práce členov Predsedníctva Rady 

AVS  ,alebo na zváženie svojho ďalšieho pôsobenia v AVS, v súlade so Stanovami AVS - 

Článok VI  Zánik členstva , vzhľadom na nesúhlas s činnosťou právoplatne zvoleného 

vedenia AVS. 

 

5 Rada AVS berie na vedomie správu tajomníka AVS o dodržaní ustanovenia  § 20a ods. 2 

zák. č. 83/1990 Zb. /Zápis do zoznamu občianskych združení/ . 

 

6 Rada AVS berie na vedomie Informáciu Alberta Grossa o žiadostiach o podporu 

v podpornom roku 2018/2019  (príloha č. 3)  . 

 

7  Rada AVS berie na vedomie informáciu tajomníka o žiadostiach  o schválenie podpory 

v podpornom roku 2019/2020. (príloha č.4). 

 

8 Rada AVS schvaľuje miesto a termíny zasadnutí rady: Halič, október 2019 

 

9 Rada AVS schvaľuje plán Propagácie AVS na verejnosti  - akcie ZO AVS do konca roka 

včelárskeho roka  2019 prednesený Antonom Strapkom  (príloha č. 5). 

 

10  Rada AVS schvaľuje vstup ZO AVS Bardejovskí včelári ako samostatnej organizácie. 

 

11 Rada AVS zvolila za členov ÚKRK Samuel Vojtasa, Vladimíra Durdíka  a Františka  

Kuruca.      Za predsedu ÚKRK bol zvolený  Vladimír Durdík   

12 Rada schvaľuje zmenu Stanov AVS podľa predloženého návrhu. (príloha č.6). 

 

Hlasovanie  o  Uznesení : 

Za                                                628  členov AVS 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/83/#paragraf-20a.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/83/#paragraf-20a.odsek-2


Proti                                            0  členov AVS 

Zdržal sa                                    0  členov AVS 

Uznesenie bolo prijaté celkovým počtom hlasov : 628 členov AVS 

 

V Kežmarku 18.5. 2019     

                                                                         Ing. Ľubomír Mačko              

                                                               .......................................................... 

                                                                       

                                                                             Predseda    AVS 

 

 


