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Volebné 19. Valné zhromaždenie SVS skonéilo.
Jeho delegáti jednoznaéne rozhodli o pokraéovaní
kontinuity a zachovaní existencie Spolku véelárov Slovenska
Malá zasadaêka Mestského úradu v Žiline bola miestom, na ktorom sa už od skorých ranných hodín v sobotu dĀa 29.1.2011 zaêali
schádzaČ delegáti a hostia na 19. VZ SVS. Z dôvodu, že 19. VZ SVS
bolo êasovým medzníkom, ktorý ohraniêoval koniec štvorroêného
funkêného obdobia pre všetkých funkcionárov vo vedení, vo vrcholovom orgáne Spolku i v Komisiách SVS bolo zároveĀ rokovanie
najvyššieho orgánu SVS aj volebným VZ.
Bolo preto üahko pochopiteüným úkazom, že rokovacia miestnosČ
nezívala dlho prázdnotou a už v priebehu prvej polhodiny prezentácie väêšina riadne zvolených delegátov R SVS zaujala v nej svoje
miesta...
V nasledujúcich minútach prichádzajúci óalší delegáti obsadili aj
posledné voüné miesta, priêom kapacita sedaêiek nepostaêovala a tak
bolo potrebné doniesČ óalšie stoliêky z iných priestorov.
To ešte vonku v opaênom rohu chodby oproti vstupu do rokovacej miestnosti postávala poêetná skupina „tiež delegátov“ a samozvaných hostí, ktorí už dva tri mesiace dozadu dávali najavo svoj veüký záujem o správne oêíslovanie navrhnutých bodov programu
19. VZ SVS, ich postupnosti a následnosti, demokratickým návrhom
kandidátov na jednotlivé posty a do funkcií v orgáne Ú SVS a v komisiách DKR SVS a SPF SVS. Základ tejto skupiny delegátov tvorili
delegáti z R SVS Spišská Nová Ves, Bytêa, Bratislava, ku ktorým sa
pridali neskôr v hlasovaní aj delegáti R SVS Košice, R SVS Prešov
a delegáti óalších R SVS v Prešovskom kraji, teda všetko delegáti
tých spolkov, ktoré pociČovali v závere konêiaceho sa funkêného obdobia doterajšieho vedenia SVS potrebu daČ celému Slovensku najavo svoju nespokojnosČ s úrovĀou a spôsobmi jeho práce, nespokojnosČ s dosiahnutými výsledkami Spolku, s osobou predsedu SVS
a jeho schopnosČami dosiahnuČ presadenie Návrhu opatrenia v dokumentu NP stabilizácie a rozvoja slovenského vêelárstva pre spravodlivý nárok slovenských vêelárov pri kúpe vêelích matiek na roky 2010
až 2013, svoju nespokojnosČ so sídlom Sekretariátu Ú SVS, ale najmä daČ najavo, že doterajší predseda SVS – Ing. Pavol Kameník nie je
tou osobou, ktorá sa o vynikajúce výsledky SVS dosiahnuté za posledné štyri roky prostredníctvom bezchybne fungujúceho Sekretariátu svojimi schopnosČami priêinila najviac, ale bolo to iba vecou náhody, alebo priêinením nimi navrhovaného kandidáta M. Nováka,
ktorý svojvoüným, neverejným ale najmä v rozpore so všetkými dobrými a serióznymi üudskými mravmi, êasto za hranicami zákonnosti
vstúpil do predvolebnej a volebnej kampane ako chtivý kandidát na
post predsedu SVS a tým prisüúbil svojim voliêom potrebu novej
zmeny vo vedení a fungovaní SVS.
Skutoêným prioritným cieüom zástupcov uvedených Regionálnych
spolkov bolo dosiahnuČ výmenu predsedu SVS, ktorý by bol vhodným a poslušným pešiakom v hre v rukách neprajníkov Spolku, režírovaných cez zástupcov SZV a bratislavocentristov, ktorým je nielen
sídlo súêasného Sekretariátu veümi tvrdou ujmou ich „ega“, ale aj samotná existencia SVS, ktorý by na scéne slovenského vêelárstva najradšej videli tak, že by ho až nevideli...
Aj takto zmýšüajúce skupiny sa bohužiaü nachádzajú v našom
Spolku. Skladajú sa nielen z rádových êlenov R SVS, ale rovnako aj
funkcionárov êi predsedov niektorých Spolkov, ktoré svoje neschopnosti, êi už odborné, riadiace alebo morálne a üudské sa snažia zakrývaČ pred svojimi êlenmi tým spôsobom, že sa neštítia skonšpirovaČ
nepravdivé a üstivé výmysly na adresu predstaviteüov nášho Spolku,
tieto obviĀovaČ a osoêovaČ, êi poukázaČ na nich, že z ich strany porušujú a nedodržiavajú Stanovy Spolku a pod.
SkutoênosČ, že práve tieto R SVS si neplnia svoje základné elementárne povinnosti, ktoré im vyplývajú z najdôležitejšieho predpisu
SVS a to Stanov SVS je pre týchto funkcionárov, êi delegátov
VZ tabu a nepodstatné...

Nepodstatné a bezvýznamná je pre nich aj tá tvrdá pravda, že
v zmysle uvedeného dokumentu t.j. Stanov SVS, êl. 5. bod 3c konêí
êlenstvo v našom Spolku nezaplatením êlenského v termíne do 31.12.
príslušného roka na nasledujúci rok. V prípade a v zmysle striktného
rešpektovania tohto ustanovenia nemali preto delegáti R SVS Spišská Nová Ves, Bytêa, Bratislava, ale ani Prešov, Tvrdošín, Košice
právo úêasti na 19. VZ SVS, nakoüko uvedené Regionálne Spolky
nemali zaplatené v uvedenom termíne êlenské príspevky na rok 2011.
Tieto regionálne Spolky prestali totiž byČ od 01.01.2011súêasČou
OZ SVS a jeho bývalí êlenovia – êlenmi SVS.
Do obdobia konania 19. VZ SVS preto nemali ani prípadné uzávery, ktoré prijímali v rámci svojich interných rokovaní všetky tieto
R SVS žiadnu právnu, príêinnú ani inak záväznú súvislosČ, nároky, êi
dopady na dianie, rokovania a ani uzávery a Uznesenie VZ SVS,
ktoré je vždy v zmysle platných Stanov SVS najvyšším rokovaním
volených delegátov z jednotlivých R SVS, ktoré sú právoplatnými
organizaênými zložkami SVS, teda tých R SVS, ktoré zaplatením êlenského do 31.12.2010 zabezpeêili svojim êlenom právo na ich nárok
uchádzaČ sa o svoju voübu za delegátov 19. VZ SVS podüa platného
küúêa SVS.
Iba takíto delegáti z jednotlivých R SVS mali právo okrem svojej
normálnej a riadnej úêasti na programe rokovania 19. VZ SVS aj
právo vstupu do rokovacej sály, alebo aj právo zúêastniČ sa ako kandidáti do tajných volieb na príslušné posty êi funkcie v orgánoch SVS.
Seriózne, kultivované a najmä rozumové znalosti a z nich vyplývajúce sa chovanie a správanie sa chýbali u všetkých vyššie popísaných zástupcov R SVS. Ich protestný a svojvoüný, nedôstojný vstup
do rokovacej sály nemal niê spoloêné s kultivovanými üuómi dnešnej
modernej doby, nehovoriac už o ich vystupovaní a správaní sa v priebehu doobedĀajšieho rokovania 19. VZ SVS.
Profesná rutina a fundovanosČ predsedajúceho pr. Pavla Murína
z R SVS Dolný Kubín a pracovného predsedníctva postupom êasu
jasne ukázali, že iba vzájomným serióznym vystupovaním, bez emócií, akceptovaním sa a rešpektovaním jedného vystupujúceho druhým
v priebehu rokovania v zmysle schváleného programu VZ možno dôjsČ
k úspešnému prijatiu uzáverov a výsledkom VZ.
Hodnotiace správy, diskusia, návrh uznesenia, plán práce na rok
2012 – 2014, doplnenie kandidátov do tajných volieb a pokojný
priebeh volieb, nielen presvedêilo všetkých úêastníkov rokovania
19. VZ SVS o serióznej práci doterajšieho vedenia nášho Spolku, ale
aj o maximálnej podpore navrhnutých kandidátov z pozície nášho
orgánu Ú SVS, z ktorých boli vlastne všetci zvolení znaênou a prevažnou väêšinou voliacich delegátov VZ na príslušné posty a jednotlivé funkcie v orgánoch a v komisiách SVS na budúce štvorroêné
funkêné obdobie.
Je chvályhodné, že oêakávané a dlho pripravované zemetrasenie
sa na 19. VZ SVS nekonalo a otriaslo iba základy v lokálnych epicentrách tých R SVS a sebavedomie mysle tých konšpirantov, ktorí si
neželajú zachovanie doterajšieho vedenia SVS, kontinuity a vysokého štandardu jeho práce a dosahovania výborných výsledkov, ale iba
rozloženie a likvidáciu nášho obnoveného SVS.
Naopak, vyslovujem poóakovanie všetkým tým delegátom, ktorí
správne pochopili a ocenili výsledky SVS a potrebu zachovania doterajšej kontinuity vývoja a úroveĀ riadenia SVS a svojim hlasovaním
vyslovili svoju podporu a dôveru osvedêeným a zodpovedným osobám nášho Spolku a tým odmietli nekalé úmysly a praktiky neprajníkov Spolku a hazardérov s jeho existenciou.
Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a Ú SVS

