
Slovenský
včelár 05/2011 - 3

VZ v našich R SVS
Nový spolok včelárov

Dňa 4. 3. 2011 sa konalo Valné zhromaž-
denie Regionálneho spolku včelárov Dolný
Kubín, kde bola bilancovaná práca spolku za
rok 2010.

Členská základňa spolku má celkom
121 včelárov, ktorí obhospodarujú 2091 včel-
stiev. Jeho pôsobnosť je v oblasti od obce Kri-
vá až po Kraľovany. Prácu spolku riadí sedem-
členný výbor a jeho prácu kontroluje trojčlen-
ná dozorná a revízna komisia.

Výbor v roku 2010 zasadal v zmysle plá-
nu práce, ktorý bol schválený VZ v predchá-
dzajúcom roku, celkom 11krát z čoho boli tri
zasadania mimoriadne. Prvé zasadanie sa ko-
nalo ihneď po VZ ako mimoriadne na ktorom
v zmysle vykonaných volieb bol zvolený za
predsedu spolku Ing. Kosa Martin a predse-
du dozornej a revíznej komisie pr. Štefan Mi-
kuláš.

Na aprílovom zasadaní výboru bola rie-
šená zdravotná situácia, kde po prehliadkach

R SVS Dolný Kubín bilancoval svoju činnosť za rok 2010
boli zistené ohniská moru včelieho plodu a to
v obciach Revišné, Istebné a Párnica. Napad-
nuté včelstvá boli v zmysle nariadenia R VPS
v Dolnom Kubíne komisionálne spálené

v počte 36 včelstiev a následne boli vykona-
né prehliadky v ohniskách a ochrannom
pásme. Výbor dôsledne pracoval na preven-
cii proti klieštiku, kedy bolo celkom použi-
tých 4194 ks Avartínu, 2917 ks Gabonu,
82 ks (flaštičiek) Varidolu a 1 ks M-1 Aero sol.

Okrem zdravotného stavu sme sa v spol-
ku venovali premiestňovaniu včelstiev za
znáškou. Celkom bolo podaných 16 žiadostí,
ale kočovky sa pre uzátvory zúčastnilo len
10 včelárov s celkovým počtom 372 včelstiev.

V júni v rámci Slovenského medového
festivalu v Trstenej absolvovalo dvojdňový
kurz 20 členov za asistentov úradného veteri-
nárneho lekára. Kurzu obsluhy prístroja
VAT 1A k aerosolovému ošetreniu absovo-
vali 4 členovia spolku.

Regionálny spolok včelárov Slovenska
v Malackách znovu obnovený

Spolok už tradične organizuje včelárske
nedele, ktoré zabezpečovali včelári z Orav-
ského Podzámku. Na tomto podujatí bola od-
borná prednáška na tému „Chov včelích ma-
tiek“, ktorá bola doplnená premietnutím fil-
mu za použitia audiovizuálnej techniky, kto-
rú sme nadobudli cez podporný program
v rámci EU.

V mesiaci august sme privítali návštevu
včelárov z PĽR z oblasti Krakowa s ktorými
udržujeme už dlhoročné kontakty. Priateľ Vla-
dimír Toifl, ktorý obhospodaruje 104 včel-
stiev im pripravil exkurziu na svojej včelnici.
Na druhý deň vykonali návštevu na včelnici
pr. Jozefa Trojáka.

V mesiaci apríl 2010 výbor zaistil zájazd
na výstavu záhradkarských a včelárských po-
trieb do Trenčína, ktorého sa zúčastnili 28 vče-
lári spolku. Ďalší zájazd bol zorganizovaný
výborom do PĽR - Krakowa na Krakowské
medobranie.

Počas zájazdu sme navštívili včelnicu
v meste Chšanov, kde sme videli, že včeláriť
sa dá aj kultivovaným spôsobom. Súčasťou
zájazdu bola i návšteva koncentračného tábora
v Osvienčime.

Členovia spolku Káprálik Ján, Murín Pa-
vol, Troják Jozef a Mikuláš Štefan sa prihlá-
sili so svojími produktami-medom a medovi-
nou na Medovom festivale v Trstenej o naj-
lepší med a medovinu. Všetky vzorky sa
umiestnili na poredných miestach a boli od-
menené medailami. Štefan Mikuláš so svo-
jou medovinou získal najvyššie ocenenie
1. miesto - Zlatý Trstenský škapuliar za svo-
ju, výbornú a kvalitnú  Oravskú medovinu.

Na našom VZ D. Kubín boli vyznamena-
ní za dlhoročnú prácu v spolku z príležitosti
životných jubileí pr. Ing. Kosa Martin, Sáre-
ný Ján - striebornou medailou Štefana Závod-
níka, pr. Kaprálik Ján st. a Mikuláš Štefan -
bronzovou medailou Štefana Závodníka
a pr. Kubáň a Janoťák Čestnými uznaniami
a knihou - Pohľad na osobnosť Dr. Novacké-
ho. Prítomný predseda Spolku včelárov Slo-
venska Ing. Pavol Kameník odovzdal čestné
uznanie pr. Murínovi Pavlovi za jeho prospeš-
nú prácu v Ústredí Spolku včelárov Sloven-
ska.

Záverom by som chcel zdôrazniť,že vý-
bor spolku sa snaží pracovať tak, aby včelári
Dolno-Kubínskeho spolku mali zabezpečené
dobré materiálne ale aj zdravotné podmienky
pre svoje včelárenie. Nemilo sa nás však do-
týkajú spory v Spolku včelárov Slovenska,
vyvolávané niektorými nespokojencami, ktorí
vidia svoje včelárenie len cez prizmu svojich
finančných prostriedkov.

Ing. Martin Kosa
predseda R SVS Dolný Kubín

Do organizačnej štruktúry Spolku vče-
lárov Slovenska pribudol koncom marca
2011 ďalší Regionálny spolok včelárov
Slovenska.

Skupina včelárov sa na svojej zakla-
dajúcej schôdzi konanej dňa 20.03.2011
rozhodla vstúpiť do Spolku včelárov Slo-
venska a obnoviť tak Regionálny spolok
včelárov v Malackách, ktorý najmä vďaka
nečinnosti krajského zmocnenca za Brati-
slavský kraj – Ing. R. Ružoviča a práve
naopak za jeho výdatnej pomoci v závere

roka 2009 zanikol. Predsedom R SVS
Malacky sa stal Matej Osuský.

Je potešujúce, že sa medzi včelármi -
bývalými členmi R SVS Malacky našli
takí, ktorí pochopili význam znovuobno-
veného Spolku včelárov Slovenska i jeho
súčasné smerovanie a rozhodli sa R SVS
Malacky znovu obnoviť a oživiť. V zmys-
le toho pribudlo do evidencie Spolku vče-
lárov Slovenska viac ako 700 včelstiev.

SÚ SVS




