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Čl. 2.
Poslanie Spolku

Spolok včelárov Slovenska (ďalej SVS) združuje včelárov ži-
júcich na celom území Slovenskej republiky, priaznivcov a záu-
jemcov o včelárenie bez akýchkoľvek rozdielností a výnimiek
národnostných, náboženských, politických, či sociálnych do dob-
rovoľného autonómneho demokratického spolku, ktorého cieľom
je predovšetkým:
1. Zlepšenie vzťahov medzi včelármi, zvyšovanie vzájomnej dô-

very a priateľstva, vyúsťujúce do upevňovania spolkovej sú-
držnosti a spolkovej identity,

2. presadzovať, zastávať a chrániť záujmy včelárov a včelárskych
prevádzok pri realizácii opatrení na zlepšenie a zdokonaľova-
nie včelárenia,

3. starať sa o zvyšovanie odbornej úrovne včelárov a včelárenia,
4. zabezpečovať právnu ochranu včelárov,
5. sprostredkúvať bankový styk za účelom materiálneho podpo-

rovania včelárov v modernizácii včelárskych prevádzok,
6. napomáhať - Ústredím SVS vypracovaných podnikateľských

zámerov na získanie strojného a iného vybavenia pre členov
SVS, ako aj pre včelárske skupiny vytvorené z členov SVS
v rámci organizačnej štruktúry SVS,

7. pomáhať zhodnocovať dosiahnutú včelársku produkciu, chrá-
niť autochtónny – pravý slovenský med vysokej kvality,

8. napomáhať pri výkupe a predaji včelárskych produktov a vý-
robkov z nich, medárskych výrobkov na báze potravín, nápo-
jov, liekov a iných výrobkov od svojich členov,

9. sústreďovať úsilie členov v legislatívnom i praktickom boji proti
falšovateľom medu,

10. starať sa a spoločne zabezpečovať dobrý zdravotný stav včel-
stiev svojich členov, sledovať a dohliadať na zdravotný stav
včelstiev neorganizovaných včelárov a ich možné negatívne
dopady pre včelstvá našich členov a to v spolupráci s R VPS
a so včelárskymi odborníkmi a asistentmi úradných veterinár-
nych lekárov (AÚVL),

11. starať sa o prísun, distribúciu a aplikáciu moderných, preskú-
šaných a na podmienky Slovenska dostatočne účinných lie-
kov a liečiv pre včelstvá našich členov - potrebných pre ochranu

včelstiev pred ich chorobami, resp. zabezpečovať liečbu včel-
stiev pri ich ochorení schválenými a povolenými preventívny-
mi a liečebnými prostriedkami a technologickými zariadenia-
mi a starať sa o využívanie a zabezpečovanie realizácie pre-
ventívnych hygienických opatrení navrhnutých ŠVPS SR a prí-
slušnými komisiami ES,

12. rozvíjať spoluprácu s vlastníkmi pôdneho a lesného fondu, ur-
barialistami, lesnými pozemkovými spoločenstvami a pod.,
ktorí môžu na svojom pôdnom fonde organizovať pestovanie
medonosných drevín, medonosných a peľodajných rastlín, vrá-
tane rastlín liečivých a tým súčasne podporovať efektívny ko-
čovný a stabilný spôsob včelárenia na vyššej odbornej úrovni,
vyššej úžitkovosti a lepších technológiách,

13. podporovať opeľovaciu činnosť včiel a usilovať o jej zhodno-
covanie formou dotácií z fondov ES a zo štátnych foriem pod-
pôr,

14. zabezpečovať v spolupráci s poľnohospodármi a inými organi-
záciami (pri aplikácii chemických postrekov pre ochranu kul-
túr a plodín) ochranu včiel, najmä pokiaľ sa to týka včasného
oznamovania plánovaných termínov povolenej aplikácie che-
mických - včelám škodlivých prostriedkov,

15. vytvárať podmienky a organizovať spolkové podnikanie v sú-
lade so všeobecnými záväznými predpismi a legislatívou
SR najmä v týchto oblastiach: v priamom výkupe, v spracova-
ní, v distribúcii a pri predaji všetkých včelárskych produktov
a včelárskych potrieb, ako aj pri predaji ostatných včelárskych
výrobkov na báze potravín a nápojov.

Ďalšími cieľmi Spolku je:

16. sprostredkovanie pre včelárov potrebných strojových a iných
zariadení z tuzemska a zo zahraničia formou hotovostného
i bezhotovostného obchodného nákupu, formou družstevného
obchodu, prípadne formou tovarovej výmeny, s nadväznosťou
na nové formy tržného obchodovania,

17. podporovanie vývoja a realizácie nových vzorov včelárskych
zariadení a pomôcok, vrátane ich propagácie u nás i v zahrani-
čí a odborné poradenstvo pri zabezpečovaní ich právnej ochra-
ny na Úrade priemyselného vlastníctva v B. Bystrici,

STANOVY

Spolku včelárov Slovenska

Sídlo Spolku včelárov Slovenska:

Oravická 612/12, 028 01 Trstená

 Čl. 1.
Úvod

 So zreteľom na slávnu a dávnu včelársku stavovskú, kultúrnu a náboženskú tradíciu na území Slovenska – dedičstva našich
predkov, v súlade s demokratizačným procesom spoločnosti po novembri 1989, hlásime sa ako nástupnícka organizácia včelár-
skych spolkov na Slovensku z pred rokov päťdesiatych a to:

Zemského ústredia včelárskych spolkov pre Slovensko (1919)
Krajinského ústredia včelárskych spolkov na Slovensku (1931)
Ústredia slovenských včelárskych spolkov na Slovensku (1939),

 ktorých činnosť bola vtedajším štátnym zriadením a politickou mocou vedenou Komunistickou stranou, po roku 1950 násilne
prerušená. Ustanovujúci snem obnovovaného Spolku včelárov Slovenska 21.10.1990 prijal prvé Stanovy SVS, ktoré boli pri príle-
žitosti 20. výročia obnovy Spolku včelárov Slovenska novelizované do nasledovnej podoby.
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18. získavanie množiteľného kvalitného plemenárskeho materiá-
lu pre zachovanie genofondu pôvodnej kranskej včely na Slo-
vensku,

19. spoluorganizovanie subjektu (sekcie) zabezpečujúceho pleme-
nitbu a chov včelích matiek pôvodnej kranskej včely a to na
národnej resp. medzinárodnej úrovni,

20. spoluorganizovanie subjektu (sekcie) pracujúceho na národ-
nej i medzinárodnej úrovni zabezpečujúceho produkciu a chov
včelstiev osadených matkami z plemenných chovov pôvodnej
kranskej včely,

21. spoluorganizovanie celonárodného subjektu (sekcie) združu-
júceho kočovných včelárov,

22. sprostredkovanie a predaj výrobkov rôzneho druhu na báze
včelárskej a inej produkcie,

23. organizovanie a vytváranie včelárskych podnikov na báze ob-
chodných, akciových spoločností, či družstevných organizá-
cií, resp. na báze iných podnikateľských subjektov v zmysle
Obchodného zákonníka v prípadoch, že o ich potrebe a účel-
nosti rozhodne Valné zhromaždenie SVS,

24. najjednoduchšími prístupovými formami napr. spolkovým ča-
sopisom Slovenský včelár poskytovať svojim členom infor-
mácie týkajúce sa včelárskych akcií, kultúrnych, spoločen-
ských, národných i medzinárodných včelárskych podujatí, ďalej
poskytovať členom rôzne odborné rady, novinky vo včelárení,
nové a progresívne metódy včelárenia, nové nápady využitia
včelích produktov, informácie o činnosti R SVS, SVS, roko-
vaniach orgánov SVS a pod.

25. organizovanie prednášok, seminárov, kurzov a nápomoc pri
celoživotnom vzdelávaní svojich členov a pri zabezpečovaní
iných foriem ich odborného rastu predovšetkým sprístupne-
ním pokrokových poznatkov a skúseností z domova i zo za-
hraničia (zahraničné časopisy, prekladová literatúra, exkurzie
do významných zahraničných včelárskych prevádzok, klubo-
vé besedy a pod.) a to najmä z hľadiska ochrany a podpory
zdravia obyvateľov,

26. rozvíjanie a ochrana duchovných, morálnych, ľudských, ob-
čianskych a profesijných práv a hodnôt svojich členov, ich
rodinných príslušníkov a sympatizantov včelárstva,

27. viesť, usmerňovať a motivovať svojich členov k ochrane a tvorbe
lepšieho životného prostredia starostlivosťou o silné a zdravé
včelstvá, výsadbou vhodných drevín a rastlinstva pre včelár-
stvo a na skrášlenie miest a obcí, parkov, alejí i väčších pôd-
nych fondov a zdrojov zabezpečujúcich trvalý rozvoj vidieka,

28. správnou a účinnou osvetou k obyvateľstvu SR oboznamovať
naše obyvateľstvo s významom včely v prírode, včelích produk-
tov vo výžive ľudstva a taktiež o význame včiel pri ochrane zdra-
via človeka,

29. účasť na obnove, konzervácii a záchrane prírodných, kultúr-
nych a morálnych hodnôt včelárstva – dedičstva našich otcov
s ohľadom na ich históriu, prítomnosť a ich zachovanie pre
budúce generácie,

30. v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej a ve-
rejnej správy a samosprávy spolupracovať pri riešení včelár-
skej problematiky v obciach, mestách, v regiónoch a mikrore-
giónoch SR, a to najmä prostredníctvom Krajských poradných
centier pre včelárstvo

31. vo včelárstve spolupracovať tiež s príslušnými odborníkmi, vy-
sokými školami, výskumnými včelárskymi ústavmi a Minis-
terstvami SR,

32. spoluorganizovať a zabezpečovať činnosti súvisiace s realizá-
ciou opatrení Národného programu stabilizácie a rozvoja slo-
venského včelárstva na roky 2007–2013, ako aj po roku 2013
schválených vládou SR a Komisiou EÚ.

Čl. 3.
Orgány Spolku

1. Najvyšším orgánom SVS je Valné zhromaždenie Spolku vče-
lárov Slovenska (ďalej len VZ SVS). VZ SVS tvorí zbor vole-
ných zástupcov (delegátov) Regionálnych včelárskych spol-
kov (R SVS).

2. Počet členov VZ SVS (zástupcov R SVS) je daný počtom de-
legátov z jednotlivých R SVS zvolených na Valnom zhromaž-
dení príslušného R SVS, ktoré predchádza VZ SVS, podľa kľú-
ča: do 500 včelstiev - 1 delegát a ďalej na každých ďalších - čo
i započatých 500 včelstiev ďalší delegát.

3. VZ SVS sa spravidla schádza 1 krát ročne.
4. a.) VZ SVS (volebné) pre následné štvorročné funkčné ob-

dobie volí:
- predsedu SVS,
- trojčlennú Dozornú a kontrolnú radu SVS (ďalej len DKR

SVS), ako svoj najvyšší dozorný a kontrolný orgán,
- predsedu a členov komisie Svojpomocného fondu SVS

(ďalej len SPF SVS) - popr. predsedu a členov iných komi-
sií - zvolených v zmysle týchto Stanov SVS a Rokovacie-
ho poriadku SVS.

4 b.) VZ SVS (volebné) pre následné štvorročné funkčné ob-
dobie berie na vedomie:
- voľbu dvoch podpredsedov SVS - pričom z dvoch pod-

predsedov SVS zvolených vo voľbách krajskými zmocnen-
cami za príslušnú časť Slovenska (východ, stred, západ)
VZ SVS vo voľbách verejným hlasovaním rozhodne o ich
poradí (prvý podpredseda, druhý podpredseda),

- 8 (osem) členov Ú SVS, krajských zmocnencov SVS –
z každého VÚC SR po jednom – do Ústredia Spolku vče-
lárov Slovenska (najvyššieho výkonného a reprezentačné-
ho orgánu SVS v období medzi dvoma VZ SVS), ktorí
boli zvolení na Krajských predsedníctvach SVS (ďalej len
KP SVS).

5. Ústredie Spolku včelárov Slovenska (ďalej len Ú SVS) je
13 členné a tvoria ho:
predseda SVS, prvý a druhý podpredseda SVS, osem krajských
zmocnencov - zástupcov z jednotlivých VÚC SR, ktorí majú
pri všetkých hlasovaniach v orgáne Ú SVS a KP SVS po jed-
nom rozhodujúcom hlase (predseda SVS má v prípade rov-
nosti hlasov pri hlasovaní v orgáne Ú SVS hlas rozhodujúci).
Ďalej Ú SVS tvoria – predseda DKR SVS, ktorý je volený na
VZ SVS a sekretár SVS, ktorého si na základe konkurzu vy-
berá predseda SVS a schvaľuje ho do funkcie spolu s Ú SVS –
títo dvaja členovia Ú SVS majú pri hlasovaniach v orgáne
Ú SVS po jednom hlase poradnom.
Celkovo má Ú SVS v takomto prípade 13 hlasov, z toho
11 hlasov rozhodujúcich a dva hlasy poradné.

6. Predseda SVS, prvý a druhý podpredseda SVS sú volení tak,
aby navrhnutí kandidáti a zvolení funkcionári pochádzali zo
všetkých troch geografických častí Slovenska, podľa územno-
správneho členenia platného do r. 2005 a to Západného Slo-
venska, Stredného Slovenska a Východného Slovenska.

7. Kandidát navrhnutý do funkcie predsedu SVS musí spĺňať na-
sledovné podmienky:
a.) vek do konania volieb na VZ SVS max. 65 rokov
b.) nepretržité členstvo v SVS min. 15 rokov
c.) vysokoškolské vzdelanie
d.) predchádzajúca činnosť v orgáne SVS min. 4 roky

8. Kandidáta do funkcie predsedu SVS navrhuje a schvaľuje každé
Krajské predsedníctvo SVS (ďalej len KP SVS) spomedzi čle-
nov svojich R SVS, ktorý spĺňa podmienky uvedené v bode
7. pod písmenom a.) až d.), a to verejným hlasovaním nadpo-
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lovičnou väčšinou uznášania sa schopného KP SVS. Takto
schválených kandidátov zašľú jednotlivé KP SVS na SÚ SVS
a to v termíne najneskôr 30 dní pred termínom konania voleb-
ného VZ SVS. SÚ SVS pripraví volebné lístky pre hlasovanie
delegátov vo voľbách predsedu SVS na volebnom VZ SVS.

9. Ak v týchto voľbách nezíska žiaden zo schválených kandidá-
tov viac ako 50,0 % hlasov delegátov VZ SVS, postúpia prví
dvaja kandidáti, ktorí získajú vo voľbách najvyšší počet hla-
sov do druhého volebného kola, v ktorom kandidát, ktorý zís-
ka vyšší počet hlasov sa stane predsedom SVS.

10. V prípade, že žiaden kraj si v stanovenom termíne nenavrhne
a neschváli žiadneho kandidáta pre voľby do funkcie SVS,
navrhne Ú SVS na svojom nastávajúcom zasadnutí Ú SVS
kandidáta na predsedu SVS, ktorého schváli verejným hlaso-
vaním a to nadpolovičnou väčšinou rozhodujúcich hlasov prí-
tomných členov uznášania sa schopného Ú SVS. Takto schvá-
leného kandidáta na predsedu SVS predloží Ú SVS prostred-
níctvom SÚ SVS na volebných lístkoch delegátom VZ SVS
na hlasovanie vo voľbách.

11. Ak v týchto voľbách schválený kandidát Ú SVS nezíska
viac ako 50,0 % hlasov delegátov VZ SVS, poverí VZ SVS
dočasným vykonávaním funkcie predsedu SVS prvého pod-
predsedu SVS a to do obdobia zvolania Mimoriadneho
VZ SVS a zvolenia nového predsedu SVS v zmysle čl.
3., bodov 8. a 9. týchto Stanov SVS.

12. Kandidát navrhnutý do funkcie prvého a druhého podpredse-
du SVS musí spĺňať nasledovné podmienky:
- vek do konania volieb na VZ SVS max. 68 rokov
- nepretržité členstvo v SVS min. 10 rokov
- minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
- predchádzajúca činnosť v orgáne SVS, R SVS min. 4 roky

13. Kandidátov do funkcií prvého a druhého podpredsedu SVS
navrhujú a schvaľujú krajskí zmocnenci za príslušnú časť Zá-
padného, Stredného a Východného Slovenska v zmysle bodu
6. týchto Stanov, a to nadpolovičnou uznášania sa schopnou
väčšinou krajských zmocnencov pochádzajúcich z príslušnej
časti Slovenska. Výkon tohto bodu 13. zabezpečia dovtedajší
platní prvý a druhý podpredseda SVS a písomné výsledky hla-
sovania jednotlivých krajských zmocnencov v príslušnej časti
Slovenska odovzdajú na SÚ SVS v čase najneskôr do 30 dní
pred konaním volebného VZ SVS.

14. Schválení dvaja podpredsedovia SVS sa predstavia na voleb-
nom VZ SVS jeho delegátom, ktorí výsledky ich volieb kraj-
skými zmocnencami v príslušnej časti Slovenska zoberú na
vedomie, čím VZ SVS obidvoch podpredsedov SVS akceptu-
je a potvrdí. Následne delegáti VZ SVS verejným hlasovaním
rozhodnú o pozícii prvého a druhého podpredsedu SVS.

15. Za prvého, alebo aj za druhého podpredsedu SVS môže byť
zároveň navrhnutý krajskými zmocnencami za príslušnú časť
Slovenska a.) jeden až b.) dvaja krajskí zmocnenci, ktorí boli
už predtým na zasadnutiach KP SVS zvolení za KZ SVS
v príslušnom kraji spadajúceho do jednej z troch častí SR (vý-
chod, stred, západ) a to v zmysle predchádzajúcich bodov tých-
to Stanov.

16. V takomto prípade je potom celospolkový orgán Ú SVS vy-
tvorený:
a.) z dvanástich členov, pričom desiati z nich majú hlas rozho-

dujúci.
b.) z jedenástich členov, pričom deviati z nich majú hlas roz-

hodujúci.
17. Krajských zmocnencov - jednotlivých členov Ú SVS (za kaž-

dý VÚC SR) si volí na následné štvorročné funkčné obdobie
príslušné KP SVS zložené z predsedajúceho KP SVS (ktorým
je príslušný krajský zmocnenec) a z príslušného počtu predse-
dov R SVS v príslušnom kraji (VÚC SR) a to verejným hlaso-

vaním - nadpolovičnou väčšinou hlasov KP SVS. Rovnakým
spôsobom si volí KP SVS aj svojich náhradníkov krajských
zmocnencov a to v každom VÚC SR jedného, ktorí môžu
v priebehu volebného obdobia nahradiť (na základe písomnej
kooptácie KP SVS) v špeciálnych prípadoch resp. v prípade
zásahu vyššej moci svojho dovtedajšieho riadne zvoleného
krajského zmocnenca vo svojom kraji.

18. Kandidát navrhnutý do funkcie krajského zmocnenca SVS (čle-
na Ú SVS) musí spĺňať nasledovné podmienky:
1. vek do konania volieb na VZ SVS max. 70 rokov
2. nepretržité členstvo v SVS min. 8 rokov
3. minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
4. predchádzajúca činnosť v orgáne SVS, R SVS min. 4 roky

19. Volebné VZ SVS berie na vedomie ôsmich krajských zmoc-
nencov (KZ SVS) a ich náhradníkov zvolených na KP SVS
v zmysle čl. 3., bodu 17. týchto Stanov - za každý VÚC po
jednom - do Ústredia Spolku včelárov Slovenska (Ú SVS) ako
svoj výkonný a reprezentačný orgán. (Ustanovenia bodov
5 až 19 v čl. 3 sú náväzné a kompatibilné s ustanoveniami
bodu 4, čl. 3. týchto Stanov). Krajskí zmocnenci zároveň vy-
konávajú (duálne) aj činnosť a funkciu krajských poradcov pre
včelárstvo (ďalej KPV) vo svojom kraji.

20. Ú SVS zodpovedá VZ SVS za komplexnú (externú i internú)
činnosť SVS medzi dvoma zasadnutiami VZ SVS.

21. Funkciu sekretára SVS obsadzuje predseda SVS - na základe
vykonaného konkurzného konania a spolu s Ú SVS ho do funk-
cie schvaľuje.

22. Pracovno-právne vzťahy, rozsah činností, pracovnú náplň
a mzdové odmeňovanie sekretára SVS stanoví predseda SVS
v riadnej pracovnej zmluve a s jej obsahom oboznámi Ú SVS.

23. V mene SVS koná predseda, prípadne niektorý z podpredse-
dov SVS, ktorého v prípade potreby svojho zastupovania
v konaní pre príslušný konkrétny účel poverí predseda SVS.
Časť právomocí môže obdobne predseda SVS preniesť na sek-
retára SVS.

24. Za účelom zvládnutia širokej problematiky v jednotlivých ob-
lastiach včelárenia si Ú SVS ustanovuje stále, alebo dočasné
komisie. Tieto komisie na základe predneseného návrhu Ú SVS
schvaľuje VZ SVS, ktoré zároveň zvolí predsedu a členov usta-
novenej komisie.

Čl. 4.
Organizačné jednotky SVS

Zásadou výstavby a činnosti SVS je rozhodnutie vyššieho or-
gánu. V zmysle tejto zásady sa všetky orgány Spolku volia zdola
až nahor. Volené orgány podávajú správu o svojej činnosti tým,
ktorí ich zvolili. Uznesenia vyšších orgánov sú záväzné pre všet-
ky nižšie orgány. Odvolanie proti rozhodnutiu nižších orgánov
rieši vyšší orgán. Rozhodnutia nižších orgánov a organizačných
zložiek SVS majú pre vyššie orgány SVS iba odporúčajúci a nie
rozhodujúci charakter, ktorý môžu vyššie orgány SVS pri výkone
svojej činnosti akceptovať, alebo zo svojej úrovne zamietnuť.

SVS je vo svojej podstate garantom dodržiavania základných
ľudských, morálnych, duchovných a profesijných hodnôt a práv
slovenských včelárov. Pri svojich činnostiach plne rešpektuje zá-
kladné princípy demokracie.
1. Základnou organizačnou jednotkou SVS je Regionálny spo-

lok včelárov Slovenska, resp. Včelársky spolok (napr. Tren-
čín, Dolný Kubín, Prievidza atď., s prípadným doplňujúcim
názvom napr. Inovecký, dr. K. Novackého a pod.). Základná
organizačná jednotka vo svojom mikroregióne vystupuje
a podniká autonómne. Najvyšším orgánom R SVS je Valné
zhromaždenie členov R SVS, ktoré si volí svoj Výbor R SVS
v zložení: predseda, sekretár (hospodár) a predseda
DKR R SVS (revízor).
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2. V mene R SVS koná jeho predseda.
3. R SVS pracuje v zmysle Stanov SVS, Rokovacieho (RP)

a Organizačného poriadku (OP) SVS, ktoré sú spracované
a odvodené zo Stanov SVS.

4. a.) R SVS vzniká dobrovoľne z miestnych včelárov, sympati-
zantov Spolku včelárov Slovenska, žijúcich v obci (meste),
resp. vo viacerých obciach príslušného regiónu SR, ktorí sú
ochotní podrobiť sa demokratickej väčšine a dodržiavať platné
Stanovy SVS a na ne nadväzujúce dokumenty SVS (RP a OP)
a rozhodnú sa slobodne a vážne založiť si svoj včelársky spo-
lok.
b.) Do ustanovujúcej členskej schôdze – Valného zhromažde-
nia (VZ) spolku prípravný výbor (organizátor) pripraví program
ustanovujúcej členskej schôdze (VZ), ďalej vypíše členské pri-
hlášky a členské preukazy pre budúcich členov, pripraví Sta-
novy SVS, kandidátku novozakladaného Regionálneho spol-
ku včelárov Slovenka a uskutočnenie demokratických volieb
funkcionárov, výboru, Dozornej a kontrolnej rady R SVS (re-
vízora) a to v zmysle Stanov SVS.
c.) Zúčastnení členovia novozaloženého R SVS sa po podpí-
saní Stanov SVS, prihlášky za člena R SVS a po prevzatí člen-
ského preukazu stávajú právoplatnými členmi R SVS.
d.) Zvolený predseda R SVS zabezpečí do 10. dní od konania
členskej schôdze (VZ) zaslanie Zápisnice, Uznesenia z usta-
novujúcej schôdze R SVS, s priloženou prezenčnou listinou,
menným zoznamom členov a funkcionárov R SVS s označe-
ním ich funkcie a osobnými kontaktmi a žiadosťou o začlene-
nie R SVS do organizačnej štruktúry SVS na SÚ SVS a tak-
tiež obdobne kópie vyššie uvedených dokladov zašle aj prí-
slušnému krajskému zmocnencovi.
e.) SÚ SVS na základe obdržaných dokladov a po ich prevere-
ní vykoná začlenenie novovytvoreného R SVS do organizač-
nej štruktúry SVS a jeho členov do databázy členskej základ-
ne SVS.

5. R SVS zaniká, ak sa na tom uznesie členská schôdza (VZ)
R SVS, na ktorej je prítomných viac ako 4/5 (t. j. 80 % ) prá-
voplatných členov R SVS a to 100 %-nou väčšinou hlasov
všetkých prítomných členov.

6. Majetok zanikajúceho R SVS sa rozdelí tak, ako o ňom roz-
hodne členská schôdza (VZ) R SVS v zmysle predloženého
návrhu výboru R SVS, na ktorej sa rozhodlo o zániku R SVS.

7. Ukončenie existencie R SVS musí byť prevedené zápisnične
a podpísané najmenej predsedom, sekretárom a predsedom
DKR R SVS (revízorom).

8. Takto podpísaná zápisnica musí byť zaslaná na SÚ SVS v ter-
míne do 15 dní od ukončenia činnosti (zániku) R SVS.

9. SÚ SVS po obdržaní uvedených dokladov vykoná vysporia-
danie vzájomných majetkových vzťahov a legislatívne – práv-
nych nárokov medzi SVS a R SVS a v termíne do 30. dní od
ich vysporiadania vymaže R SVS z organizačnej štruktúry SVS
a jeho členov z databázy členskej základne SVS.

Orgány R SVS sú:

1. Valné zhromaždenie (VZ R SVS), – Členská schôdza R SVS
(ČS R SVS)

2. Výbor R SVS (V R SVS)
3. Dozorná a kontrolná rada R SVS (DKR R SVS), revízor (pri

menšom počte členov R SVS – do 5)

Valné zhromaždenie R SVS – Členská schôdza (podľa počtu
členov R SVS) je uznášaniaschopná pri najmenej 50%-nej účasti
riadnych členov R SVS.

Schvaľuje:
- výsledok hospodárenia za predchádzajúce obdobie, rozpočet

na nasledujúce (ročné) obdobie, plán práce, alebo plán hlav-
ných úloh na nasledujúce obdobie.

- delegátov na VZ SVS.
- výbor R SVS a DKR R SVS (revízora) pre štvorročné funkčné

obdobie, a to vo všetkých uvedených prípadoch nadpolovičnou
väčšinou prítomných členov (hlasov) uznášania sa schopného
orgánu VZ (ČS) R SVS.

Čl. 5.
Inštitúty SVS

I. Inštitút Krajských predsedníctiev SVS

1. Krajské predsedníctvo Spolku včelárov Slovenska (ďalej len
KP SVS) sa skladá z jedného krajského zmocnenca, ktorý plní
funkciu jeho predsedu s hlasom rozhodujúcim a ďalej sa skla-
dá z príslušného počtu členov, ktorými sú všetci predsedovia
jednotlivých R SVS v príslušnom kraji (VÚC SR), podľa územ-
no-správneho členenia SR po r. 2005 (osem VÚC SR). Každý
predseda R SVS má jeden rozhodujúci hlas pri všetkých hla-
sovaniach v rámci KP SVS, a to bez ohľadu na počet členov
R SVS a počet chovaných včelstiev v R SVS, ktorého je pred-
sedom. V prípade rovnosti hlasov má predseda KP SVS hlas
rozhodujúci.

2. Krajské predsedníctvo Spolku včelárov Slovenska je v rámci
príslušného VÚC SR najvyšším parciálnym výkonným, ria-
diacim a správnym orgánom SVS, organizačne začlenené
a podriadené Ú SVS.

II. Inštitút Spolkového poradného a koordinačného centra SVS

1. Spolkové poradné a koordinačné centrum SVS je internou or-
ganizačnou zložkou SVS počas trvania Národného programu
stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva platného do
r. 2013, resp. pre obdobie podpory slovenského včelárstva
z fondov EU a tiež výkonným orgánom SVS pri plnení Naria-
dení vlády SR č. 422/2007 a nasl. NV SR a nositeľom úlohy
v Opatrení č. 1. – Technická pomoc včelárom a členom vče-
lárskych združení, písm. c.) odborné poradenstvo a koordiná-
cia Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského
včelárstva.

2. Skladá sa z Hlavného spolkového koordinátora odbornej po-
moci a poradenstva pre včelárstvo, ktorým je predseda SVS,
ďalej z poverenej administratívnej koordinátorky, ktorou je
sekretár SVS a z ôsmich Krajských poradcov pre včelárstvo
(KPV), ktorými sú jednotliví krajskí zmocnenci SVS (KZ SVS)
zvolení za príslušný kraj (VÚC SR), v zmysle čl. 3., bodov 4.
a ďalej bodov 14. až 20. Týchto Stanov.

3. Konštituovanie tohto inštitútu, ďalej plnenie jeho úloh, čin-
nosť, vyhodnocovanie práce, financovanie vrátane odmeňo-
vanie jeho členov spadá pod právomoc PPA MPRV SR, a pre-
to sa na jeho fungovanie, chod a činnosť nepoužívajú finančné
prostriedky z rozpočtu SVS.

Čl. 6.
Vznik a zánik členstva v SVS

A.  Vznik členstva v SVS

1. Členom SVS môže byť každý občan SR, starší ako 15 rokov,
včelár či záujemca o včelársku problematiku. Členom SVS
môže byť aj kolektív či organizácia (právnická osoba), prostred-
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níctvom svojho štatutára (v zmysle čl. 2, bodov I. 1. a čl. 4.
bod 4. písm. a.)
Člen SVS, ktorý nechová v príslušnom čase včely si platí tzv.
udržiavací členský príspevok vo výške každoročne schvále-
nej VZ SVS.

2. Členstvo v SVS vzniká zaregistrovaním člena R SVS v regis-
tračnej databáze SÚ SVS a to na základe jeho vyplnenej a ním
podpísanej členskej prihlášky, podpísaním Stanov SVS novo
zaregistrovaným členom a zaplatením členského poplatku
(v zmysle čl. 4. bodu 4. písm. c až e týchto Stanov)

B. Zánik členstva v SVS

Členstvo v SVS zaniká:
a. úmrtím člena
b. písomným oznámením o vystúpení zaslaného na SÚ SVS
c. nezaplatením členského (do 31.12. príslušného roka – na na-

sledujúci rok vo výške, ktorú stanoví VZ SVS)
d. vylúčením - z členstva v Regionálnom Spolku včelárov

  Slovenska
- z členstva v Spolku včelárov Slovenska

Zánik členstva v SVS z dôvodu vylúčenia člena SVS v zmysle
bodu d:

1. z členstva v Regionálnom Spolku včelárov Slovenska
2. z členstva v Spolku včelárov Slovenska

1. Vylúčenie člena SVS z členstva v R SVS môže navrhnúť pred-
seda R SVS, alebo člen výboru R SVS (výbor), komisia DKR
R SVS, alebo ak o vylúčenie člena písomne požiadajú 2/3 člen-
skej základne R SVS, ktorého vylučovaný člen je členom.
Na základe obdržaného návrhu, výbor R SVS spolu s DKR
R SVS prejedná obdržaný (podaný) disciplinárny návrh a podľa
jeho závažnosti rozhodne o:
a.) okamžitom vylúčení člena SVS z členstva v R SVS (takéto

rozhodnutie musí potvrdiť na najbližšej výročnej členskej
schôdzi uznášania sa schopná 2/3-ová väčšina členov
R SVS), ktorá rozhodne o vylúčení člena SVS s konečnou
platnosťou.

b.) okamžitom pozastavení členstva v R SVS do obdobia ko-
nania sa najbližšej členskej schôdze (VZ) R SVS, na ktorej
2/3-ová väčšina členov uznášania sa schopnej členskej
schôdze (VZ) R SVS rozhodne o vylúčení člena SVS
s konečnou platnosťou.
Predseda R SVS zašle rozhodnutie výročnej členskej
schôdze (VZ) R SVS o vylúčení člena z R SVS spolu
s výpisom (resp. kópiou) Uznesenia z výročnej členskej
schôdze (VZ) R SVS v termíne do 10 dní na SÚ SVS, kto-
rý po nadobudnutí právoplatnosti úkonu vylúčenia člena
z R SVS následne vymaže tohto člena z členskej databázy
SVS.

2. K vylúčeniu člena SVS z členstva v Spolku včelárov Slo-
venska prichádza pri závažnom porušení stanov SVS, alebo
ak člen koná proti programovým cieľom SVS a tým privodí
Spolku škodu hmotnú či morálnu, alebo ak člen SVS organi-
zuje alebo vyvíja činnosť, ktorá smeruje alebo je nebezpečná
pre SVS z hľadiska zachovania jeho základnej identity, ce-
listvosti, alebo jeho budúcej existencie, alebo ak člen koná
proti čl. 2. Poslanie spolku, bodom 1 až 32, alebo iným nega-
tívnym spôsobom usiluje o zneváženie morálnych, či ľudských
hodnôt iných členov SVS, riadne zvolených funkcionárov SVS,
či členov orgánov a komisií SVS.

Vylúčenie akéhokoľvek člena SVS, R SVS z členstva v SVS
vrátane funkcionárov R SVS, Ú SVS, komisií SVS (s výnim-
kou predsedu SVS a predsedu DKR SVS) môžu navrhnúť mi-

nimálne 2/3 členov Ú SVS s hlasom rozhodujúcim, alebo pred-
seda SVS.
O vylúčení člena SVS z členstva v SVS v uvedených prípa-
doch rozhoduje uznášania sa schopné Ú SVS 2/3-tinovou väč-
šinou rozhodujúcich hlasov.
O vylúčení predsedu SVS a predsedu DKR SVS z členstva
v SVS môže na základe návrhu Ú SVS schváleného 2/3-tino-
vou väčšinou členov Ú SVS s hlasom rozhodujúcim - rozhod-
núť iba najvyšší orgán SVS a to VZ SVS a to minimálne 2/3-
tinovou uznášania sa schopnou väčšinou hlasov právoplatne
zvolených delegátov R SVS v zmysle platných Stanov SVS
a ostatných interných predpisov SVS.

3. Proti vylúčeniu člena SVS z členstva v R SVS alebo z člen-
stva v SVS sa môže vylúčený člen písomne odvolať na DKR
SVS (prostredníctvom Sekretariátu Ústredia SVS a to v termí-
ne do 15. dní od tohto rozhodnutia), ktorá o veci musí rozhod-
núť do 30. dní od doručenia odvolania člena na DKR SVS.
Rozhodnutie DKR SVS je konečné (čím rozhodnutie o vylú-
čení nadobudne právoplatnosť) a neexistuje preň žiaden oprav-
ný prostriedok, ani možnosť nového získania členstva v SVS
v budúcnosti s výnimkou, kedy k vylúčeniu člena z R SVS
resp. z členstva v SVS nedošlo z dôvodu v zmysle znenia
čl. 6,. odsek B., písm. d., druhý odstavec.
V takýchto prípadoch môže rozhodnúť o opätovnom prijatí za
člena SVS na základe písomnej žiadosti žiadateľa zaslanej na
SÚ SVS 2/3-novou väčšinou rozhodujúcich hlasov orgán
Ú SVS a to po uplynutí min. 10 rokov od jeho vylúčenia
z členstva v SVS.
Taktiež nie je možné ani opätovné získanie členstva v SVS
pre člena, ktorý ukončil svoje členstvo v SVS v zmysle čl. 6.,
bodu B., písm. b.

Čl. 7.
Práva a povinnosti členov SVS a R SVS

1. Člen Spolku včelárov Slovenska a R SVS má tieto práva:
a.) voliť a byť volený do orgánov R SVS a Spolku včelárov Slo-

venska.
Volený do vrcholových funkcií Ú SVS a do komisie DKR
SVS má člen právo byť volený v závislosti od:
- dĺžky svojho členstva v SVS, svojho vzdelania, morálnej
bezúhonnosti a ľudských vlastností. Dĺžka trvania členstva
v SVS a ostatné požiadavky na príslušného kandidáta
navrhnutého do funkcie v orgáne Ú SVS a do inštitútov
KP SVS a inštitútu Spolkového poradného a koordinačné-
ho centra SVS sú vymedzené v čl. 3, v bodoch 7, 12 a 18
týchto Stanov.

b.) byť informovaný o všetkých aktivitách Spolku včelárov Slo-
venska a zúčastňovať sa na nich svojou tvorivou prácou,

c.) orgánom Spolku včelárov Slovenska podávať reálne návr-
hy a námety na zlepšenie činnosti a organizačnej práce SVS,

d.) zúčastňovať sa na odborných, prípadne i iných vzdeláva-
cích akciách členov SVS,

e.) na členský preukaz SVS
f.) využívať všetky do úvahy prichádzajúce výhody plynúce

z členstva v SVS,
g.) využívať nadobudnuté a zapožičané technické a technolo-

gické zariadenia a hnuteľný majetok SVS podľa schvále-
ných pravidiel a podmienok dohodnutých v príslušných
zmluvách.

2. Člen Spolku včelárov Slovenska a R SVS má tieto povin-
nosti:
a.) dodržiavať Stanovy SVS resp. R SVS (ktoré sú odvodené

zo Stanov SVS) a iné záväzné predpisy (RP, OP) a rešpek-
tovať pokyny príslušných orgánov SVS a R SVS,
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b.) napomáhať rozvoju Spolku včelárov Slovenska, spolkovej
činnosti a spolkovej identity,

c.) plniť úlohy plynúce členovi SVS a R SVS z jeho členstva,
ďalej plniť a rešpektovať úlohy, ktoré mu boli uložené
z úrovne Ú SVS a Výboru R SVS (alebo ich orgánov
a komisií) a taktiež úlohy plynúce ako členovi SVS
a R SVS z funkcie, pre ktorú bol prípadne zvolený, alebo
na ktorú sa dobrovoľne podujal,

d.) dodržiavať príslušné záväzné technické a hygienické nor-
my, spojené s výkonom včelárskej činnosti, s produkciou
a predajom včelích produktov a výrobkov z nich,

e.) umožniť ostatným členom SVS využívať včelárske zaria-
denia, ktoré ako člen SVS nadobudol s podporou SVS
a ktoré boli spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci opat-
rení Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenské-
ho včelárstva v období r. 2007 – 2013 a po r. 2013 (akcep-
tovať návštevy včelárov na jeho ukážkových a školských
včelniciach, ďalej organizovanie odborných školení a vče-
lárskych exkurzií na týchto zariadeniach a pod.),

f.) dodržiavať princípy včelárskej etiky, ktorá charakterizuje
a špecifikuje každého spolkového včelára slovom „priateľ
– (ka)“,

g.) pomáhať pri získavaní nových členov SVS v duchu čl. 1
a čl. 2. týchto Stanov, a to pre účely rozširovania spolkovej
členskej základne a v záujme zabezpečenia rovnoprávnos-
ti, demokratickej rovnocennosti jeho členov a stavovskej
existenčnej nezávislosti SVS,

h.) v zmysle Stanov SVS a v zmysle rozhodnutí VZ SVS pla-
tiť v stanovených termínoch schválené členské a iné prí-
spevky,

i.) napomáhať kladnej propagácii a medializácii SVS
j.) usilovať o nadobúdanie osobného pozitívneho vzťahu k SVS
k.) uprednostňovať a preferovať pred akýmikoľvek inými ne-

spolkovými aktivitami a podujatiami svoju osobnú anga-
žovanosť a účasť na všetkých včelárskych spolkových pod-
ujatiach organizovaných Ú SVS, KP SVS a R SVS, v kto-
rom je ako člen organizovaný.

Čl. 8.
Zásady hospodárenia SVS a R SVS

Obnovený Spolok včelárov Slovenska je Občianskym zdru-
žením, založeným v zmysle Zákona NR SR č. 83/1990 Z.z. o zdru-
žovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorý bol zaregis-
trovaný na Ministerstve vnútra SR dňa 25. októbra 1990 pod
č. VVS/1-900/90-2931.

V zmysle platnej legislatívy SR je Spolok včelárov Slovenska
neziskovou príspevkovou organizáciou, ktorá svoju činnosť zúč-
továva v sústave podvojného účtovníctva, ktorá pre ňu vyplýva
z osobitných predpisov, na základe ktorých vznikla.

Spolok včelárov Slovenska je samostatne hospodáriaci, ne-
podnikateľský subjekt, ktorý združuje a zastrešuje jednotlivé -
autonómne etablované a postavené Regionálne spolky včelárov
Slovenska ako svoje základné organizačné jednotky, v rámci svo-
jej organizačnej štruktúry. Každý Regionálny spolok včelárov Slo-
venska vystupuje a podniká autonómne. Pre zabezpečenie svojej
účtovnej agendy, evidencie toku finančných prostriedkov a svoju
činnosť má každý R SVS zriadený osobitný peňažný a dotačný
účet.
1. Zdrojom príjmov SVS a R SVS sú:

a.) členské príspevky
b.) dary, sponzorské príspevky
c.) dotácie

2. Výšku členských a ostatných príspevkov SVS stanovuje kaž-
doročne Valné zhromaždenie SVS. Výšku členského R SVS
a ostatných poplatkov si pre svojich členov stanovuje Výroč-
ná členská schôdza – Valné zhromaždenie príslušného R SVS.

Čl. 9.
Sídlo Spolku včelárov Slovenska

Sídlom Spolku včelárov Slovenska je:
Trstená, Oravická 612/12, 028 01.

Čl. 10.
Funkčné obdobie

1. Funkčné obdobie všetkých volených orgánov SVS a R SVS je
štyri roky.

2. Mimoriadne VZ SVS sa koná, keď o to písomnou žiadosťou
zaslanou na SÚ SVS a predsedovi DKR SVS požiada 2/3-ová
väčšina R SVS, alebo pri mimoriadnej internej udalosti SVS.
Mimoriadne VZ SVS môže v týchto prípadoch písomne zvo-
lať aj predseda SVS (resp. v prípade jeho úmrtia prvý pod-
predseda SVS), alebo predseda DKR SVS (a to v prípade po-
dávaného návrhu na zvolanie mimoriadneho VZ SVS zo stra-
ny R SVS).

3. Mimoriadne VZ R SVS, - Členskú schodzu R SVS môže zvo-
lať priamo výbor R SVS, alebo ho môže zvolať výbor R SVS
na písomné požiadanie minimálne 2/3 členov R SVS.

4. V prípade mimoriadnej udalosti (vážne ochorenie, úmrtie
a pod.) v priebehu funkčného obdobia funkcionára SVS (pred-
sedu, prvého alebo druhého podpredsedu, predsedu komisie)
kooptuje za neho do funkcie nového funkcionára Ú SVS, ko-
misie SVS - na svojom riadnom zasadnutí v zmysle týchto
Stanov orgán Ú SVS a to z radov riadne zvolených náhradní-
kov Ú SVS, členov komisie, a to na dobu do konca funkčného
obdobia, na ktoré bol príslušný náhradník tohto funkcionára
zvolený.

 Čl. 11.
Záverečné ustanovenie

Tieto Stanovy SVS boli schválené na 20. Valnom zhromažde-
ní SVS v Považskej Bystrici dňa 4. februára 2012.

Čl. 12.
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa doteraz platné Stanovy Spolku včelárov Slovenska
zaregistrované na MV SR.

Čl. 13.
Účinnosť

Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť dňom 4. 2. 2012 a účin-
nosť dňom ich registrácie na MV SR.

Ing. Pavol Kameník
     predseda SVS
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