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Moje dojmy z výročnej členskej schôdze R SVS Hlohovec
Moje dojmy zo schôdze R SVS Hlohovec
neobsahujú žiadne čísla, nevyjadrujú ekonomiku DAL-MÁ DAŤ, neobsahujú číslo o počte zúčastnených, o hlasovaní kto bol za, kto
proti a pod. Nebude to preto asi vhodný článok do SV. Hovorí ale o tom, že PRIATEĽIA
sa vedia počúvať a majú vzájomnú radosť zo
stretnutia.
Koniec zimy býva už tradične v znamení
výročných členských schôdzí včelárov. Je to
prirodzené. Včely ešte zimujú a včelári sa potrebujú podeliť o dojmy a skúsenosti z vlaňajšieho obdobia. 12. marec 2011 bol v tomto zmysle deň včelárov regiónu SVS Hlohovec. Radosť zo stretnutia včelárov- PRIATEĽOV bola evidentná. Naznačoval to aj ruch
a šum v sále. (ako v úli). Sála stíchla až keď
predseda nášho R SVS Ing. Peter Ďurka ráznym hlasom zahájil schôdzu.
Program obligátny:
1. Záhájenie.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Správa o činnosti R SVS Hlhovec
(predniesol Ing. Peter Ďurka)
4. Správa o hospodárení.
(predniesol Ing. Peter Šimon)
5. Návrh rozpočtu na rok 2011.
(predniesol Ing. Peter Šimon)
6. Správa RKK.
(predniesol Ing. Rudolf Vavro)
7. Oboznámenie včelárskej obce s novými
predpismi týkajúcich sa včelárov a včelárenia.
8. Prednáška MVDR Šišku - hlavného veterinárneho lekára R VPS Trnava.
9. Diskusia.
10. Návrh a schválenie uznesenia.
11. Včelárska tombola.
Vďaka výborne pripraveným záverečným

správam ktoré predniesli pp. Ďurka, Šimon
a Vavro nevznikli žiadne nejasnosti. Správy
boli pochopené a ani k nim nevznikla diskusia.
Výbor R SVS Hlohovec považoval aj
v rámci výročnej schôdze zaradiť do programu oboznámenie včelárov s predpismi ktoré
sa týkajú včelárov. V bode č. 7 p. Pavol Miklovič aj s pomocou audiovizuálnej techniky priblížil nasledovné.
- Metodické usmernenie Ú SVS č. 01/2010.
- Doznievajúce NV SR č. 422/2007
- Nové NV SR č. 31, ktoré bude platné od
01. 09. 2011
- Vyhľadávanie včelárskych info na internete.
- P. Vančo Ľubomír poskytol informácie vyplývajúce zo smernice SVS č. 02/2010 (organizovanie krajských medových festivalov.)
Zaujímavá, poučná a pre včelárov prapotrebná bola prednáška MVDr. Šišku. Dotkol sa témy Národného programu eradikácie
MVP, ale aj potenciálneho nebezpečia pre
včely- MALÉHO ÚĽOVÉHO CHROBÁKA.
Diskusia sa dotýkala hlavne zdravotnej
a hygienickej témy na včelniciach. Tá totiž
trápila poctivých včelárov už od dávna, o čom
doznal dnes už historický dokument z roku
1934 v ktorom p. Remiáš st. riešil tú istú otázku podobne ako ju nepretržite a neúnavne
dnes rieši jeho syn Jaroslav Remiáš člen
R SVS Hlohovec. Diskusia by hádam nebrala konca, keby nás von zo sály neťahalo prvé
teplé jarné slnko a s ním aj naše včely.
Na záver schôdze bolo jednohlasne prijaté uznesenie a po vylosovaní tomboly s hodnotnými cenami (medovina, rámiky, stromky) sme sa rozišli.
Ľubomír Vančo, Hlohovec
KZ a poradca pre včelárstvo za Trnavský kraj

Ďalšie nové včelárske spolky
Regionálny Spolok včelárov
Slovenska Štítnik
Začiatkom januára 2011 si včelári v obci
Štítnik, okr. Rožňava založili nový včelársky
spolok. Na prvej výročnej členskej schôdzi si
zvolili svojho nového predsedu, ktorým sa stal
pr. J. Kamenský zo Štítnika a schválili plán
práce a úloh pre rok 2011. Prioritou predsedu
spolku a jeho členov bude aktívna spolupráca so Sekretariátom Ú SVS v Trstenej a zapájanie sa do akcií poriadaných Spolkom včelárov Slovenska nielen v ich regióne, ale aj
v iných oblastiach Slovenska.

Regionálny Spolok včelárov
Slovenska Horný Turiec
Vo februári 2011 bol založený ďalší včelársky spolok v regióne, v ktorom doteraz
Spolok včelárov Slovenska nemal v rámci
svojej organizačnej štruktúry žiaden regionálny spolok.
Jeho sídlom sú Turčianske Teplice. Na
ustanovujúcej schôdzi si za predsedu spolku

zvolili jeho členovia Ing. S. Spodniakovú
z Banskej Bystrice.
Podľa vyjadrenia jednateľa spolku pr. Bahurinského je reálny predpoklad, že v budúcom období posilnia ich členskú základňu
ďalší členovia, ktorí doteraz boli organizovaní v ZO SZV Turčianske Teplice, aby sa mohli
svojou väčšou váhou zapájať do zmeny súčasného stavu a postavenia včelárov vo svojom Turčianskom regióne v zmysle možností, ktoré bude poskytovať nové NR SR
č. 31/ 2011 v rámci Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva.
Práve dlhodobá transparentnosť a spravodlivosť rozdeľovania štátnych dotačných
zdrojov i dotácií EÚ v rámci NV SR v našom
Spolku včelárov Slovenska boli hlavnými
a kľúčovými dôvodmi pre bývalých členov
Slovenského zväzu včelárov a ich následné
rozhodnutie vytvoriť nové včelárske organizácie na spolkovej platforme a báze v rámci
organizačnej štruktúry Spolku včelárov Slovenska.
SÚ SVS
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Budeme bilancovať ? !
Aj keď si to my včelári neuvedomujeme
je fakt že v rámci včelárenia bilancujeme
2 krát. Prvý krát na jeseň – v septembri. Teda
koľko medu sme vytočili, koľko vosku vytopili, koľko cukru zakŕmili. Tých koľko je
niekoľko. A povieme si bol to dobrý, alebo
zlý rok.
Aby sme ale mohli povedať bude to dobrý, alebo - keď Boh dá - aspoň priemerný
rok musíme bilancovať aj druhý krát - a to
práve v končiacich sa zimných mesiacoch
február, marec.
Úľová podložka a množstvo spadnutých
včiel na nej je výpoveďou o kondícii zazimovanej čeľade.
Prečo riešim tému ktorá bola a stále je
včelármi konzultovaná a zdá sa že aj pochopená?
Bohužiaľ nie je to celkom tak. Ešte stále
niektorí - zvlášť postarší priatelia sa snažia
predĺžiť si znáškové obdobie až do septembra „veď ešte kvitne ďatelina a iné jesenné
kvety“. Na to, že sa práve v tomto období
počet klieštika 2 až 3 krát znásobí akosi zabúdajú. Veď keď v septembri vytočia med
hneď nasadia GABON, veď včely sú ešte dostatočne silné a spracujú aj cukrové zásoby.
Zdanlivo žiadny problém. Ten nastáva až pri
prvej jarnej prehliadke. Ako to? Veď som
liečil GABONOM, AVARTÍNOM, AEROSOLOM. Špatné liečivo. Ako je možné, že
rámiky sú plné zásob a včely sú padnuté na
podložke, alebo úľ je včeloprázdny. A kde
je podstata ich problému? Predĺžená reprodukčná doba klieštikovi VD, jeho premnoženie, oslabenie kondície dlhovekých včiel.
Áno, Gabonom, Avartínom a aerosolom padol klieštik, ale do jari padli aj včely. To je
ten najhorší variant. V niektorých úľoch sa
podarí prežiť hŕstke včiel ktoré pre včelára
nie sú žiadne terno. Je totiž problém takúto
čeľad dostať do sily, a efekt z nej je minimálny.
Aj to je výsledok neskorého liečenia.
Nemyslím si že som objavil Ameriku.
Iba som týmito riadkami chcel upozorniť ešte
tých priateľov, ktorí si predlžujú znáškové
obdobie až do septembra, a neuvedomujú si,
že v poslednej reprodukčnej fáze počet
klieštikov narastie 2 až 3 krát.
Bilancujme teda hneď pri prvom jarnom
slniečku a buďme k sebe aj kritickí. Sebakritika sa nám môže vyplatiť v budúcom
období. Nech nám nie je ľúto medu ktorý si
ešte na jeseň včielky prinesú. Nebude im na
záťaž ani pri zimovaní, lebo si ho prekryjú
s cukrovými – zimnými zásobami. Ale hlavne nech nám nie je ľúto ani času, ani prostriedkov na likvidáciu klieštika VD všetkými známymi a dostupnými metódami počas
celého roka.
Že by sme si aj mi včelári nemuseli spievať tú známu pesničku Zuzky Smatanovej„Vypustila som včely a je tu po nich ticho…“
Iba toľko - Ľubomír Vančo, Hlohovec

