
 

Asociácia včelárov Slovenska 
so sídlom Humenská 10, Košice 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia zástupcov Snemu Rady AVS konanej dňa 2.12.2021 

 

Snem Rady AVS na základe priebehu a výsledkov rokovania prijíma nasledovné uznesenie:  

 

1. SCHVAĽUJE  

 

- navrhnutý rozpočet na rok 2022 

 

2. UKLADÁ 

 

1.) Základným organizáciám AVS: 

 

- skontrolovať správnosť údajov v registri občianskych združení a v prípade potreby zmien, 

odoslať tajomníkovi AVS, uznesenie z VČS o patričnej zmene do 30.decembra 2021. 

- poslať tajomníkovi zoznam členov aj s patričnými údajmi do konca februára 2022 – platí 

pre tie ZO, ktoré majú záujem o vydanie členských preukazov pre svojich členov. 

- doručiť tajomníkovi AVS do 9. januára 2022, všetky žiadosti na refundáciu nákladov za 

zrealizované opatrenia NP členmi ich ZO v období od 01.08.2021 do 31.12.2021. 

- doručiť tajomníkovi zrealizované prehliadky včelstiev za rok 2021 na preplatenie, do 5. 

januára 2022. 

- preveriť záujem členov o vykonávanie odbornej prednáškovej činnosti na schválené témy 

NV SR č. 337/2019 Z.z. a ich účasť na komisionálnom preskúšaní za účelom vydania 

osvedčenia – prednášajúci vo včelárskom odbore. 

 

2.) Tajomníkovi AVS 

 

- odoslať zmeny v AVS na poste predsedu AVS a zmeny v ZO AVS na MV SR do 20. januára 

2022. 

- odoslať všetky zrealizované opatrenia v období od 1. 8. 2021 – 31. 12. 2021 na sekretariát 

OZ SV do 30. januára 2022. 

 

3. BERIE NA VEDOMIE 

 

- správu tajomníka AVS od posledného zasadnutia Snemu AVS  

- správu zo zasadnutia zboru zástupcov OZ Slovenskí včelári 

- správy o výsledkoch hospodárenia za roky 2020 a 2021 



 

- správu kontrolnej a revíznej komisie za obdobie: 20.3.2020 (Snem AVS ) - 2.11. 2021 (Snem 

AVS )  

- informáciu o účasti a uznášaniaschopnosti Snemu 

 

4. POTVRDZUJE 

 

výsledky volieb:  

 

Predseda AVS: Ján Šoltýs 

Tajomník AVS: Ing. Jaroslav Gasper, PhD 

Pokladník AVS: Ján Hudák  

Členovia KRK : František Kuruc, Mgr. Samuel Vojtas, Ing. Vladimír Durdík          

 

 

 

 

Predseda Uznávacej komisie: Ing. Patrik Koštialik 

 

Členovia Uznávacej komisie: Ján Hudák 

 

              : Ing. Jaroslav Gasper, Phd.          

 

 

 


