
Zápis zo zasadnutia Rady AVS dňa 11. októbra 2022  

Program zasadnutia Rady  

1. Otvorenie a schválenie programu Rady AVS  

2. Voľba komisií – mandátovej, návrhovej a zapisovateľa  

3. Informácia o zamietnutí Žiadosti OZ SV na presun schválených finančných prostriedkov z 

opatrenia Kontrola varroázy do opatrenia Technická pomoc v skončenom podpornom 

roku  2021/2022. 

4. Oboznámenie o rozhodnutí PPA vo veci Žiadosti OZ SV o schválení poskytnutia 

pomoci   na podporný rok 2022/2023. 

5. Návrh na výšku členského príspevku pre OZ SV na rok 2023 vo výške 0,20 eur/ 1 včelstvo. 

6. Zotrvanie v štruktúre OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI v súvislosti s avizovaným znížením 

kvóra žiadateľa o pomoc v pripravovanom Strategickom pláne obnovy na roky 2023 - 2027. 

7. Oznámenie o schválení dotácie pre AVS za podporné obdobie 2021 - 2022.  

8. Odmena za koordináciu a odmenu pre predsedníctvo AVS 

9. Možnosť registrácie jednotlivých ZO AVS do zoznamu prijímateľov 2% z dane na rok 

2023 

10. Rôzne - výstava  v BZ  

                 - kurzy AuVL 

                 - noví prednášajúci vo včelárstve - prijímanie 

11. Správa mandátovej komisie  

12. Návrh uznesenia  

13. Záver  

 

 

 

 

 

1. Otvorenie a schválenie programu – schôdzu otvoril tajomník AVS a navrhol program 

schôdze, ktorý bol jednohlasne schválený  

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie –obe komisie pracovali v zložení: – Ján Šoltýs – 

Ján Hudák – Michal Šimko. Za zapisovateľa bol určený Jaroslav Gasper. Prítomní členovia 

návrhy jednohlasne schválili  

3. Informáciu o zamietnutí Žiadosti OZ SV na presun schválených finančných prostriedkov 

z opatrenia Kontrola varroázy do opatrenia Technická pomoc v skončenom podpornom 

roku  2021/2022 – podal tajomník AVS a doplnil ho predseda AVS. Tým pádom všetky 

položky v § 5 sú krátené, ako prednášky, nákup techn prostriedkov, váhy, fotopasce 

a koordinácia. Tajomník vypočítal, že mu vychádza u techn, prostriedkov, ktoré mali byť 

vyplatené 50 % z ich hodnoty , že je vyplatené 44 %. Predseda AVS uviedol, že PPA je 

kontrolovaná v súčasnosti NAKOu, ktorá tam robí kontrolu na podnet stále nespokojných 

funkcionárov niektorých o.z. nie z našich radov.  

4. Tajomník oboznámil členov Rady  o rozhodnutí PPA vo veci Žiadosti OZ SV o 

schválení poskytnutia pomoci   na podporný rok 2022/2023. Upozornil, že financie sú 



vyčlenené len na obdobie 1.8.2022 – 31. 12. 2022 a odporučil tajomníkom ZO AVS, aby 

svojim členom navrhli čerpať prostriedky v tomto období, lebo od januára môže byť situácia 

iná. Predseda AVS doplnil, že určite budú financie aj v druhom podpornom období, teraz 

máme vyčlenené pre SV 128 615,13 € a treba sa nám vynasnažiť, aby sme to vyčerpali. 

Z toho je 65 130 € určené na opatrenie technická pomoc, 59 693 € na boj proti škodcom 

a chorobám, na kočovanie – teda nákup prostriedkov na kočovanie 2137 € atď. Je možné, že 

sa už do budúcna nebudú dať presúvať prostriedky z jedného opatrenia do druhého. Bude o to 

ťažšie plánovanie a aj samotné čerpanie.  

5. Návrh na výšku členského príspevku do SV na rok 2023 vo výške 0,20 €/včelstvo podľa 

návrhu interného predpisu o výške a spôsobe úhrady do OZ SV na rok 2023 predostrel 

tajomník AVS. V minulosti sme platili 0,16 € a 0,15 €/včelstvo. Aj napriek tomu, že počet 

včelstiev pribúda a teda ide viac peňazí do SV, je navrhnuté vyššie členské. Predseda AVS 

upozornil, že ledva peniaze vystačia na potrebné úkony v rámci SV, okrem toho, všetko išlo 

hore čo sa týka cien a ráta sa aj s tým, že môžu niektoré včelárske združenia združené v SV 

odísť, keďže podľa nového NV budú môcť čerpať finančné prostriedky z EÚ vč. organizácie, 

ktoré  zastrešujú min. 1 % včelárov z celkového počtu včelárov na SR.  

6. Zotrvanie v štruktúre OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI - v súvislosti s avizovaným 

znížením kvóra žiadateľa o pomoc v pripravovanom Strategickom pláne obnovy na roky 2023 

– 2027 – tajomník informoval, že ešte nemáme v ruke navrhované znenie nového NV a ideme 

rokovať o tomto bode. Predseda AVS informoval, že sú informácie priamo z MPRV SR, že 

kvórum potrebné na čerpanie prostriedkov zo zdrojov EÚ a SR sa zníži z 10 % na 1 %. 

Samostatne čerpať by mohli 4 organizácie – SZV, SVS, AVS a SVS JČ. AVS má 4,3 % 

včelárov z celkového počtu včelárov na SR. Keby sme išli samostatne čerpať, mali by sme 

z toho aj výdavky. Museli by sme sa zaregistrovať v registri verejného partnerstva a nevyšlo 

by nás to lacnejšie. Tajomník podotkol, že to by trebalo presne vypočítať podľa toho koľko 

odvádzame do SV financií a to porovnávať s nákladmi na samostatné čerpanie prostriedkov. 

Predseda aj tajomník AVS navrhli, aby sme čerpali prostriedky tak jak doteraz , cez OZ SV. 

Všetci prítomní boli za.  

7. Oznámenie o schválení dotácie pre AVS za podporné obdobie 2021 - 2022. 

Toto oznámenie bolo zaslané predstaviteľom všetkých ZO AVS aj pokladníkovi AVS, ktorý 

po pripísaní finančných prostriedkov na účet AVS, rozpošle financie na jednotlivé účty ZO 

AVS. Zároveň im pošle aj výplatnú listinu, podľa ktorej budú vyplácať jednotlivým členom 

AVS financie. Na prednášky v minulom podpornom období čerpali len ZO KE a PO, na 

publikačnú činnosť BJ a KE. Na koordináciu čerpali KE, PO, BJ, KK a Bátovce. Čerpali sme 

v celkovej výške 96 659,90 €. Vzhľadom k tomu, že sa nemôžu presúvať prostriedky 

z jedného opatrenia do druhého, máme čerpanie v § 5 prečerpané a preto tam bolo krátenie 

vrátane koordinácie. Ale v rámci SV sme opätovne nevyčerpali celkovú nám pričlenenú sumu 

aj z toho dôvodu, že sa nemôže presúvať medzi jednotlivými opatreniami, pričom presne sa 

trafiť koľko peňazí naplánovať do ktorej kategórii je nemožné. 

8. Návrhy odmien pre funkcionárov AVS a v rámci koordinácie - zástupcovia Rady sa 

dohodli na výške odmien 50 % z minulého podporného obdobia. Teda zástupcovia 

jednotlivých ZO AVS po 600 € a tajomník AVS 900 €. Všetci si to uplatnia cez svoju ZO. 

Kto chce čerpať, musí si urobiť Zmluvu s OZ SV. Prepláca sa 70 %. Tajomník AVS 

upozornil, že on posiela na účet SV v rámci koordinácie peniaze z vlastného účtu. Takže 



nemá odmenu v čistom ako je navrhnutá, teda 1800 €, ale len 70 % a teraz vlastne ešte menej, 

keďže koordinácia bola každému krátená. Tajomník nechce zaťažovať finančne svoju ZO 

AVS v KE, keďže táto odmena za koordináciu sa má týkať v rámci celoslovenskej AVS. On 

už za činnosť vo svojej ZO má schválenú odmenu v rámci svojej vlastnej ZO. Predseda AVS 

navrhol doplatiť tajomníkovi zvyšnú sumu do schválenej sumy na koordináciu. Jednalo by sa 

o sumu 682,19 E. Prítomní schválili odmenu pre tajomníka 600 € a pre predsedu 200 €, ktorá 

sa vyplatí z finančných prostriedkov AVS.  

9. Možnosť registrácie jednotlivých ZO AVS do zoznamu prijímateľov 2% z dane na 

rok 2023 – informoval predseda AVS. Je treba sa zaregistrovať o.z. u notára = 70 € + vybaviť 

potvrdenie z banky o vedení finančného účtu = 10 €. Treba to stihnúť do polovice decembra. 

Notárovi treba odniesť Stanovy AVS a potvrdenie o vedení účtu z banky. Príjem z 2 % sa 

musí osobitne dokladovať až od 3300 €. Každá ZO si môže príjmom 2 % finančne pomôcť.  

10. Rôzne + diskusia  

- tajomník informoval o včelárskej výstave, ktorá sa bude konať v dňoch 4. - 20. 11. 2022 

v priestoroch BZ UPJŠ v KE. Prednáškové dni, kedy očakávame najviac vystavovateľov, 

predajcov  aj návštevníkov budú 12. – 13. 11. 2022. Prednášky ešte nevieme aké budú. 

Vstupné do BZ je 4 €, pre dôchodcov, študentov a deti 3 € a sú tam ešte rodinné zľavy. Každý 

kto by sa chcel prezentovať , môže doniesť exponáty do BZ do 24. 11. 2022. Výstava sa už tri 

roky nekonala, raz pre rekonštrukciu a dva razy kvôli korone.  

- konal sa kurz AUVL v LH pre členov SV. Bola plná sála, došli aj tí, ktorí sa neprihlásili na 

kurz. Ešte bude jeden kurz jednodňový  a jeden kurz dvojdňový pre začiatočníkov AUVL 

v budúcom roku.  

- tajomník AVS žiada, aby sa urýchlilo prijímanie žiadateľov medzi prednášajúcich vo 

včelárstve. Nemá  kto prednášať a viacero už praktických prednášateľov nie je v tomto 

zozname. Apeluje, aby sa určil konkrétny termín kto začne vybavovať komisiu a ďalšie 

náležitosti na prijímanie nových prednášajúcich vo včelárstve. Predseda AVS ubezpečil, že po 

zasadnutí Zboru zástupcov občianskeho združenia SLOVENSKÍ VČELÁRI, sa začnú naplno 

venovať tejto téme.  

- p. Hudák za ZO AVS PO informoval, že p. Strapko sa nevie pripojiť na prebiehajúce on-line 

zasadnutie AVS a oznámil im na ich VS, že končí s predsedníctvom v ZO AVS PO. P. 

Strapko je aj delegát za AVS na zasadnutia AVS. Zatiaľ nemáme informácie, že končí aj na 

tejto funkcii. Môže delegovať svoje hlasy p. Koštialikovi, ktorý je druhý zástupca AVS na 

jednaniach v rámci AVS. 

- predseda AVS apeluje na jednotlivé ZO aby čerpali prostriedky v rámci NV 337 

v maximálne možnej miere a aj tí, čo nemajú naplánované, keďže veľmi málo sa čerpá 

v tomto prvom období a je možné, že peniaze vyčlenené  tomto prvom období sa neprenesú 

do ďalšieho obdobia.  

- p. Hudák sa pýta či budú stačiť ručne vypísané tlačivá za prehliadky na preplatenie. 

Tajomník AVS odpovedal, že CEHZ tohto roku stíha nahadzovať prehliadky do registra, 

takže treba ešte počkať. Ale treba rátať aj stým, že sa budú dať použiť aj tie rukou vypísané. 

Tiež p. Hudák informuje, že pri nahadzovaní prehliadok do systému je veľká chybovosť. Bolo 

by lepšie keby sa uznali tieto ručne vypísané prehliadky. 

- predseda AVS oznámil, že nech mu posielajú podnety od radových včelárov, aby ich mohol 

predostrieť na komoditnej rade 



11. Správa mandátovej komisie. Predseda mandátovej komisie p. Šoltýs informoval 

prítomných o uznášaniaschopnosti. Prítomní sú zástupcovia ZO AVS: BJ, Bátovce, Halič, KE 

a PO.  

Počet členov v jednotlivých ZO AVS k 11. októbru 2022 

BJ Bátovce Bretka Halič KK KE PO  ∑ 

46 45 62 50 149 466 159 2 979 

 

Čo podľa počtu členov z CEHZ je 75 %. Čo je viac ako polovica všetkých členov AVS. 

Podľa článku VIII bodu 6 Stanov AVS sme uznášaniaschopní.  

12. Uznesenie RADY AVS  

- ZO AVS - Upozorniť členov, že môžu nakupovať do konca roku 2022 aj tí, ktorí nemajú 

naplánované čerpanie. Všetky žiadosti o preplatenie odovzdať okamžite po nakúpení. 

-  súhlasíme s výškou členského príspevku do SV na rok 2023 vo výške 0,20 €/včelstvo podľa 

návrhu interného predpisu o výške a spôsobe úhrady do OZ SV na rok 2023 

- dotačné finančné prostriedky aj naďalej čerpať cez OZ SV v ďalšom podpornom období 

- každá ZO AVS môže čerpať v rámci koordinácie cez svoju vlastnú ZO 600 € a tajomník 

AVS 900 €.  

- schvaľuje odmenu predsedovi AVS vo výške 200 € a tajomníkovi AVS vo výške 600 € 

z finančných prostriedkov AVS 

- berie na vedomie správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti zasadnutia Rady AVS  

 

13. Záver: 

 Predseda poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie 

 

 

 

 Zapísal tajomník Jaroslav Gasper 


