
Zápis zo  zasadnutia Rady AVS dňa 30. mája 2022 

Program zasadnutia Rady 

1. Otvorenie a schválenie programu Rady AVS 

2. Voľba komisií – mandátovej, návrhovej a zapisovateľa 

3. Správa o plnení uznesení zo zasadnutia Snemu 

4. Informácia zo zasadnutia OZ SV 

5. Správa o čerpaní prostriedkov z NPSRSV 2021 - 2022 a návrh čerpania na obdobie 2022 – 

2023 

6. Odsúhlasenie preplatenia nákladov jednotlivým členom predsedníctva, prípadne aj ďalším 

členom Rady AVS za obdobie 2021 - 2022. 

7. Návrh plánu práce na ďalšie obdobie – zasadnutie rady, aktivity jednotlivých ZO AVS - vč. 

nedele a propagačné výstavy AVS 

8. Rôzne + diskusia  

9. Správa mandátovej komisie 

10. Návrh uznesenia 

11. Záver 

 

 

1. Otvorenie a schválenie programu – schôdzu otvoril predseda AVS Ján Šoltýs a odovzdal 

slovo tajomníkovi J. Gasperovi. Tajomník navrhol program schôdze, ktorý bol jednohlasne 

schválený 

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie – Jarolav Gasper navrhol, aby obe komisie 

pracovali v zložení: 

– Ján Šoltýs 

– Ján Hudák 

– Ľubo Vajda 

Za zapisovateľa bol určený Jaroslav Gasper. Za overovateľa zápisnice a uznesenia bol 

navrhnutý: 

– Anton Strapko 

Prítomní členovia návrhy jednohlasne schválili 

3. Správa o plnení uznesení zo zasadnutia Snemu 

Uznesenia dané tajomníkovi boli splnené, aj uznesenia dané ZO AVS. Záujem o vykonávanie 

odbornej prednáškovej činnosti prejavila jedna osoba z ZO AVS Košice p. Černáková. 

4. Uznesenie zo zasadnutia zboru zástupcov OZ Slovenskí včelári bolo poslané zástupcom 

Rady AVS. Predseda SV Ján Šoltýs bližšie vysvetlil bod 5 Uznesenia, týkajúci sa 

prinavrátenia majetku od SZV, kde p. Kameník navrhuje, aby sa majetok týkajúci sa Svrčej v 

Bratislave a paseky v Kráľovej pri Senci, rozdelil podľa terajšieho zastúpenia členov 

v jednotlivých organizáciách. V bode 6 Uznesenia – sa má vytvoriť pracovná skupina, ktorej 



cieľom bude príprava samostatného zákona o včelárstve. Treba navrhnúť zdatných včelárov 

do komisie pre tvorbu včelárskeho zákona. Tiež vysvetlil bod 7. Uznesenia, ktorý hovorí o 

vydaní dekrétov pre lektorov vo včelárstve. Tomu musí predchádzať zistenie záujemcov 

o získanie dekrétu prednášateľov vo včelárstve. 

5. Správa o čerpaní prostriedkov z NPSRSV 2021 - 2022 a návrh čerpania na obdobie 

2022 – 2023 

Jaroslav Gasper prítomných oboznámil so žiadosťami na rok 2022 -2023 k jednotlivým 

opatreniam, ktoré zosumarizoval podľa požiadaviek jednotlivých ZO.  

Upozornil, že momentálne nevieme vyčerpať všetky finančné prostriedky z NV. K 3. máju 

2022 máme vyčerpaných 50,47 %. Preto vyzval prítomných, aby do konca júna každý kto 

chce poslal podklady k čerpaniu aj na opatrenia, na ktoré si nepodal žiadosť. 

6. Návrhy odmien pre funkcionárov AVS v rámci koordinácie za obdobie 2020-2021 

Zástupcovia Rady sa dohodli na výške odmien podľa počtu členov v ZO: BJ, Bátovce, Bretka 

po 700 €, KK a PO po 1200 € a KE 1800 €. Všetci si to uplatnia cez svoju ZO. Kto chce 

čerpať musí si urobiť Zmluvu s OZ SV. Prepláca sa 70 %.  

7. Návrh plánu práce na ďalšie obdobie – zasadnutie rady, aktivity jednotlivých ZO 

AVS - vč. nedele a propagačné výstavy AVS 

p. Hudák z ZO AVS PO informoval o včelárskej nedeli v Šarišských Bohdanovciach 

v poobedňajších hodinách. Všetkých na akciu pozýva.  

8. Rôzne + diskusia 

p. Strapko navrhol  aby sa vyčlenili financie na propagačné letáky o AVS. 

p. Šoltýs – pošle nejaké návrhy propagačných materiálov 

Prítomní sa na návrh p. Hudáka dohodli o prispení 50 € na tombolu na akciu v Šarišských 

Bohdanovciach. 

Gasper – upozornil  na portál www.slovensko.sk. Keďže tam nemá prístup za ZO AVS KE 

mu informácie podáva p. Šoltýs. 

Šoltýs – upozornil, že každá ZO tam má svoju vlastnú stránku. Aby sa tam dostal potrebuje 

čítačku OP a OP s aktivovaným čipom.  

9. Správa mandátovej komisie 

Predseda mandátovej komisie p. Šoltýs informoval prítomných o uznášaniaschopnosti. 

Prítomní sú zástupcovia ZO AVS: BJ, Bátovce, KE a PO. Čo podľa počtu členov z CEHZ je 

72,72 %. Čo je viac ako polovica všetkých členov AVS. Podľa článku VIII bodu 6 Stanov 

AVS sme uznášaniaschopní.  

Počet ZO AVS 

           =  7 

Bardejov Bátovce Bretka Halič Kežmarok Košice Prešov Spolu Poznámka 

Počet členov v 7 ZO 44 44 62 50 147 454 154       957 CEHZ   k 30.5. 2022 

Počet  včelstiev v 7 ZO 791 632 2853 1264 2039 8820 2380 18786 CEHZ  k 30. 05.  2022 

10. Uznesenie RADY AVS 

http://www.slovensko.sk/


Súhlasí: s prispením 50 € na včelársky deň pre  ZO AVS PO zo spoločného účtu AVS 

Ukladá: 

Tajomníkovi 

- doplniť do Žiadosti o čerpanie 2022 – 2023 návrh kurzov AÚVL, ktoré sa potom 

prekonzultujú s SV 

ZO AVS 

- Upozorniť členov, že môžu nakupovať aj tí, ktorí nemajú naplánované čerpanie 

- Upozorniť členov aby si uplatňovali svoje nákupy do 30. júna 2022 

- Všetky žiadosti o preplatenie musia byť odovzdané do 10. júla 2022 

- Každá ZO nahlási počet účastníkov na kurzy AÚVL, osobitne pre začiatočníkov (dvoj 

dňový) a osobitne pre preškolenie (jednodňový kurz). Do 30. júla 2022 tajomníkovi 

AVS 

- Nahlásiť tajomníkovi skúsených včelárov, ktorí by sa mohli uchádzať o učiteľa 

včelárstva. Do 31. júla 2022 

11. Záver 

Predseda poďakoval za účasť  a ukončil zasadnutie 

 

Zapísal tajomník  Jaroslav Gasper 


