
 

UZNESENIE 
z  online rokovania Zboru zástupcov občianskeho združenia SLOVENSKÍ VČELÁRI 

konaného dňa 24.06.2021 v čase od 18.00 – 21.00 hod. 

 

Zbor zástupcov v zmysle Stanov občianskeho združenia SLOVENSKÍ VČELÁRI: 

 

I. berie na vedomie:  
 

B1/ZZ/2021 – Informáciu Ing. P. Kameníka o priebehu a výsledkoch online rokovaní zástupcov 

MPRV SR, PPA SR a  včelárskych združení, týkajúci sa  ďalšieho podporného obdobia rokov 

2023 až 2027 a navýšenia dotačných finančných prostriedkov. 
 

B2/ZZ/2021 – výsledky volieb do orgánov SV na nasledujúce 4-ročné funkčné obdobie a to: 
Na nasledujúce 4-ročné funkčné obdobie, ktoré začne 01.07.2021 a skončí 30.06.2025 bol:  

 

 za predsedu OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI  počtom 28 hlasov z celkového počtu 

prítomných 30 hlasov zvolený p. Ján Šoltýs, predseda ZO AVS Bardejovskí včelár, 
 za 1. podpredsedu OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI  počtom 17 hlasov z celkového počtu 

prítomných 30 hlasov zvolený Ing. Pavol Kameník, predseda SVS, 
 za 2. podpredsedu OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI  počtom 28 hlasov z celkového počtu 

prítomných 30 hlasov zvolený Vladimír Hanzely, predseda ZVVS SPIŠ, 
 za predsedu KRK SLOVENSKÍ VČELÁRI  počtom 28 hlasov z celkového počtu 

prítomných 30 hlasov zvolený Bc. Peter Šimon, člen R SVS Hlohovec, 
 za člena KRK SLOVENSKÍ VČELÁRI  počtom 28 hlasov z celkového počtu prítomných 

30 hlasov zvolený Ing. Patrik Koštialik, predseda ZO AVS Halíč,   
 za člena KRK SLOVENSKÍ VČELÁRI  počtom 28 hlasov z celkového počtu prítomných 

30 hlasov zvolený Ladislav Stellár, predseda SVS Š. Závodníka. 
 

II. schvaľuje:  
 

S1/ZZ/2021 – žiadosť o podporu podľa Nariadenia vlády 337/2019 Z.z., na podporný rok 

2021/2022, v ktorej boli zapracované všetky schválené požiadavky členov OZ SLOVENSKÍ 

VČELÁRI:                               Asociácia včelárov Slovenska (AVS) 

                                            Asociácia včelárov Žilina  (AVZ) 

                                            Spolok včelárov Slovenska (SVS) 

                                                  Slovenskí kočujúci včelári (SKV) 

                                                  Slovenská včelárska spoločnosť Š. Závodníka (SVS ŠZ) 

                                                  Spolok včelárov západného Slovenska (SVZS) 
                                                  Združenie včelárov Východného Slovenska – regiónu SPIŠ 

 

Hlasovanie z online rokovania: 

Hlasovacie kvórum: 30 hlasov 

Za:                           30 hlasov 

Proti:                         0 hlasov 

Zdržal sa:                  0 hlasov 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

S2/ZZ/2021 –  p. Lýdiu Kubinovú ako osobu, ktorá bude zabezpečovať sekretársku a 

administratívnu činnosť OZ a koordinovať a zodpovedať za dotačné podpory OZ SV od 

01.01.2022 v zmysle uzatvorenej pracovnej zmluvy  na dobu neurčitú. 

 



 

Hlasovanie z online rokovania: 

Hlasovacie kvórum: 30 hlasov 

Za:                           28 hlasov 

Proti:                         0 hlasov 

Zdržal sa:                  2 hlasy 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

III. poveruje: 
 

P1/ZZ/2021 – novozvoleného predsedu OZ SV  p. Jána Šoltýsa zastupovaním svojich členov 

na  všetkých jednaniach so štátnymi orgánmi (MPRV SR, PPA SR, ŠVPS SR a i.), ktoré budú 

zvolané k problematike poskytovania prostriedkov  v rámci NV SR, ďalej v rámci riešenia 

výšky dotácie za  opeľovaciu činnosť včiel, NP eradikácie MVP, ako  aj v rámci  ostatných 

podporných včelárskych programov  a riešenia včelárskej problematiky na území SR, ak 

o potrebe účasti zástupcu OZ SV v rámci svojich kompetencií  tieto orgány rozhodnú.     
 

P2/ZZ/2021 -  novozvoleného predsedu OZ SV p. Jána Šotlýsa  v spolupráci so Sekretariátom 

SV v termíne do 30.7.2021 na uplatnenie Žiadosti SV o vyplatenie podpory  na podporný rok 

2020/2021  na PPA SR v súlade s ustanoveniami  NV SR č. 337/2019 Z.z.  za všetkých  členov 

SV, ktorí si podali správnu a úplnú žiadosť o preplatenie nákladov  za zrealizované opatrenia 

NP v podpornom roku 2020/2021.  
 

P3/ZZ/2021-  novozvoleného predsedu OZ SV p. Jána šoltýsa zabezpečiť všetky pracovno-

právne náležitosti spojené  s pracovnou náplňou a odmeňovaním p. Lýdie Kubinovej pre rok 

2022 na úrovni roku 2021, tzn. čistá mzda – 8.323,-Eur + odvodové a daňové náklady 6.277,- 

Eur, ktorá bude zabezpečovať sekretársku a administratívnu činnosť OZ SV a koordinovať 

a zodpovedať za dotačné podpory a ich čerpanie OZ SV od 01.01.2022 v zmysle uzatvorenej 

pracovnej zmluvy  na dobu neurčitú a to na základe rozhodnutia ZZ SV v tomto uznesení. 
 

III. ukladá: 

 

U1/ZZ/2021 -  povereným zástupcom jednotlivých členov OZ SV v termíne do 15.07.2021, 

doručiť posledné žiadosti o vyplatenie pomoci v podpornom roku 2020/2021 na Sekretariát SV. 

Termín: v texte                                                          Z. v texte 

 

U2/ZZ/2021 - novozvolenému predsedovi  OZ SV p. Jánovi Šoltýsovi zabezpečiť  

v spolusúčinnosti s bývalým predsedom SV – p. A. Grossom a Sekretariátom OZ SV v termíne 

do 15.07.2021  odovzdanie a prebratie agendy OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI. Zároveň ukladá  

predsedovi OZ SV zabezpečenie všetkých  úradných a iných úkonov, ktoré je nutné vykonať 

pri zmene štatutárneho zástupcu OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI (register OZ na MV SR, 

Štatistický úrad, Daňový úrad, VšZP, SP, banková inštitúcia a pod. 
 

Termín: v texte                                                          Z. v texte 

 

U3/ZZ/2021 - novozvolenému predsedovi  OZ SV p. Jánovi Šoltýsovi v spolupráci so 

Sekretariátom SV v termíne vyhlásenom Výzvou MPRV SR na uplatniť Žiadosť SV o dotáciu 

na opeľovaciu činnosť včiel v roku  2021 za všetkých  členov SV, ktorí si podajú správnu 

a úplnú žiadosť o schválenie dotácie na opeľovaciu činnosť včiel v r. 2021 podľa Usmernenia 

Sekretariátu SV. 
 

Termín: v texte                                                          Z. v texte 



 

 

 

Uznesenie bolo schválené  počtom 30 hlasov prítomných členov Zboru zástupcov, ktorí   

hlasovali nasledovne:  

     

                         Za schválenie hlasovalo:               28 hlasov členov Zboru zástupcov 

                   Zdržalo sa hlasovania:.                   2  hlasy  členov Zboru zástupcov                                                     

                   Proti schváleniu hlasovalo:             0 hlasov členov Zboru zástupcov 

 

 

 

V Trstenej dňa 24.06.2021                                              

 

 

                                                                                                 Ing. Pavol Kameník 

                                                                                              poverený vedením OZ SV 

 

 

 

Zapísala: Lýdia Kubinová 

                  Sekretariát SV 

      

 
 


