
 

UZNESENIE 
z  online rokovania Zboru zástupcov občianskeho združenia SLOVENSKÍ VČELÁRI 

konaného dňa 09.09.2021 v čase od 18.00 – 20.00 hod. 

 

 

Zbor zástupcov v zmysle Stanov občianskeho združenia SLOVENSKÍ VČELÁRI: 

 

I. berie na vedomie:  
 

B1/ZZ/2021 – osobné predstavenie predsedu SV – Jána Šoltýsa. 
 

B2/ZZ/2021 – priebeh a výsledky odovzdávacieho procesu z titulu prebratia funkcie predsedu 

SV. 

 

B3/ZZ/2021 - informáciu ved. sekretariátu SV p. Kubinovej o podaní žiadosti o dotáciu na 

opeľovaciu činnosť včiel v r. 2021 za celé OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI v celkovej výške 

200.628,- Eur. 
 

B4/ZZ/2021 - informáciu ved. sekretariátu SV p. Kubinovej o výške schválenej pomoci v 

podpornom roku 2021/2022 pre OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI v celkovej výške 336.043,17 Eur. 

 

B5/ZZ/2021 - informáciu ved. sekretariátu SV p. Kubinovej o výške uplatnenej pomoci za 

zrealizované opatrenia NP v podpornom roku 2020/2021 za OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI v 

celkovej výške   276.484,06 Eur. 
 

 

II. schvaľuje:  
 

S1/ZZ/2021 – program online zasadnutia ZZ SV dňa 09.09.2021 bez pripomienok a doplnkov. 

 

Hlasovanie z online rokovania: 

Hlasovacie kvórum: 31 hlasov 

Za:                           28 hlasov 

Proti:                         0 hlasov 

Zdržal sa:                  0 hlasov 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

S2/ZZ/2021 –  dvojmesačný interval pravidelných online zasadnutí ZZ SV (najbližšie 

začiatkom novembra  2021) 

 

Hlasovanie z online rokovania: 

Hlasovacie kvórum: 31 hlasov 

Za:                           31 hlasov 

Proti:                         0 hlasov 

Zdržal sa:                  0 hlasov 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 



III. ukladá: 

 

U1/ZZ/2021 -  povereným zástupcom jednotlivých členov OZ SV v termíne do najbližšieho 

zasadnutia ZZ SV prejednať a  doručiť písomne prostredníctvom e-mailu v uvedenom termíne 

na Sekretariát SV  vízie a ciele ďalšieho fungovania OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI na najbližšie 

obdobie.  

Termín: v texte                                                          Z. v texte 

 

U2/ZZ/2021 - povereným zástupcom jednotlivých členov OZ SV v termíne do najbližšieho 

zasadnutia ZZ SV preveriť vo svojich OZ potrebu preškolenia svojich členov prostredníctvom  

kurzov „Asistent úradného veterinárneho lekára  a Asistent úradného veterinárneho lekára – 

začiatočník v roku 2022. Zároveň  prejednať vo svojich členských základniach aj spôsob 

financovania uvedených kurzov.   

 

Termín: v texte                                                          Z. v texte 

 

 

V Trstenej dňa 09.09.2021                                              

 

 

                                                                                                        Ján Šoltýs 

                                                                                                   predseda  OZ SV 

 

 

Zapísala: Lýdia Kubinová 

                  Sekretariát SV 

      

 
 


