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V zmysle Plánu práce a činností Ú SVS
v r. 2011 i úloh uložených Uznesením
19. VZ SVS, zvolal novozvolený krajský
zmocnenec a člen Ú SVS za Trnavský kraj
pr. Ľubomír Vančo všetkých predsedov
a členov predstavenstiev R SVS Trnavské-
ho kraja na prvé spoločné rokovanie
v r. 2011, ktoré sa uskutočnilo dňa
27.03.2011v Hlohovci v reštaurácii TERA-
SA o 14.00 hod. Prvého spoločného roko-
vania predsedov R SVS Trnavského kraja
sa zúčastnili všetci predsedovia R SVS
v kraji.

Programom rokovania bolo okrem iné-
ho aj:
1. Krátky ústny referát každého predsedu

R SVS o priebehu a výsledkoch výročnej
členskej schôdze v rámci svojho regiónu.

2. Ujednotenie sa v prácach a činnostiach v ná-
väznosi na termíny, ktoré vyplynuli z úloh
prijatých Uznesením 19. VZ SVS i Uznese-
ním z prvého riadneho zasadnutia Ú SVS.

3. Prejednanie úloh, ktoré vyplývajú z Národ-
ného programu stabilizácie a rozvoja slo-
venského včelárstva v podpornom roku
2010/2011.

4. Organizovanie i spôsob jarných prehliadok
v zmysle Národného programu eradikácie
moru včelieho plodu

5. Rozpracovanie úloh prijatých Uznesením,
ktoré bolo prijaté členmi Ú SVS na prvom
riadnom zasadnutí Ú SVS a to konkrétne
úloh:

Prvé rokovanie predsedov Regionálnych spolkov včelárov

Trnavského kraja

- U2/01/11 Návrh spôsobu platenia člen-
ských príspevkov pre rok 2013 (obdo-
bie po ukončení doterajších foriem
št. dotácie.)

- U3/01/11 – spracovať údaje o druhoch
úľových zostáv a kočovných zariadení.

- U7/01/11 - Zák. č. 82/2009 o veterinár-
nej starostlivosti a povinná registrácia
včelstiev neorganizovaných včelárov,
upozorňovanie a likvidácia starých
opustených včelníc.

6. Začatie spoluprácu vedúceho včelárskeho
krúžku z R SVS Sereď – s Ing. Petrom Čer-
ňanským – krajským zmocnencom pre
Trenčiansky kraj, ktorý má vo svojej funkč-
nej náplni v rámci Ú SVS zakladanie a spo-
luprácu školských včelárskych krúžkov.

Okrem už uvedených, bolo prítomný-
mi predsedami a štatutármi R SVS prejed-
naných ešte veľa tém, podnetov a návrhov,
týkajúcich sa práce a činnosti Spolku vče-
lárov Slovenska v nastávajúcom období
r. 2011. Jednou z nich bola aj otázka orga-
nizovania Medového festivalu v Trstenej
dňa 15.07.2011 a taktiež organizovanie
Krajskej včelárskej výstavy - tzv. krajské-
ho medového festivalu v regióne Trnav-
ského kraja, ktorá je plánovaná v termíne
prvého augustového víkendu.

Predsedovia R SVS prejavili všeobec-
ný súhlas s organizovaním takého podu-
jatia, ako propagácie medu, práce včelá-
rov i samotného Spolku včelárov Sloven-

ska. Spoločne sa zhodli aj na vzájomnej nut-
nej spolupráci pri organizovaní Medového
festivalu v Trstenej a tiež aj spolupráce pri
organizovaní Krajskej včelárskej výstavy
v rámci regiónu. Zároveň sa dohodli, že
podrobnosti a činnosti a úlohy súvisiace s bez-
prostredným zabezpečením oboch podujatí
budú riešiť promntne, konkrétne podľa potre-
by a situácie.

 Prvé spoločné zasadnutie predsedov Tr-
navského kraja prebiehalo v pokojnej a kon-
štruktívnej atmosfére tak, ako sa to na priate-
ľov včelárov patrí.

  Ľubomír Vančo
krajský zmocnenec za Trnavský kraj

Predsedom R SVS Klčov sa vo voľbách
stal staronový predseda - priateľ Ján Kalafút,
ktorého znovuzvolenie podporili všetci prí-
tomní členovia Spolku.

V ďalšom priebehu členskej
schôdze prijali jednohlasne členo-
via Návrh rozpočtu R SVS na rok
2011 i Uznesenie z VČS.

V diskusii, ktorá v priebehu ko-
nania Výročnej členskej schôdze
prebehla si členovia R SVS Klčov
pohovorili okrem iného o svojich
návrhoch výšky členských príspev-
kov pre Ú SVS v nasledujúcich ro-
koch, výške predplatného časopi-
su SV na rok 2012 a tiež prebrali
výsledky volieb, ktoré sa uskutoč-
nili na 19. VZ SVS v Žiline dňa

29. 01. 2011. Živá diskusia bola aj pri hodno-
tení celkovej situácie v SVS, ktorá nastala zá-
sluhou niektorých jeho členov pred i počas
VZ na celom Slovensku. Členovia R SVS Kl-
čov sa ostro dištancujú a odsudzujú správa-
nie a konanie sa niektorých členov SVS na
19. VZ SVS i po jeho skončení.

Vedenie i členská základňa Regionálne-
ho spolku včelárov Slovenska naopak súhlasí
so smerovaním a vedením Spolku včelárov
Slovenska pod vedením Ing. Pavla Kamení-
ka a zároveň mu srdečne blahoželá k jeho
opätovnému zvoleniu do funkcie predsedu
Spolku včelárov Slovenska a praje veľa zdra-
via a úspechov v jeho práci pri vedení orga-
nizácie SVS v rokoch 2011 – 2014.

Po skončení Výročnej členskej schôdze
pokračovalo stretnutie a účasť členov R SVS
Klčov a ich rodinných príslušníkov na vzde-
lávacej aktivite – VČELIE PRODUKTY.
Prednášajúcim bol Ing. Jozef Korem, ktorý
zaujímavo porozprával včelárom a záujem-
com o včelárenie o včelích produktoch, ako
sú med- jeho vlastnosti, druhy medov, skla-
dovanie medov, získavanie peľu, nektáru
a jeho druhy, ďalej o včelích produktoch -
propolis, materská kašička, včelí jed, včelí
vosk. Zaujímavou časťou prednášky bolo aj
priblíženie využitia včelích produktov
v zdravotníctve, farmaceutickom priemysle
a aj v kozmetike.

Ján Kalafút
predseda R SVS Klčov

Z rokovaní R SVS a KPC

Členovia Regionálneho spolku včelárov Slovenska v Klčove rokovali...

Včelári Regionálneho spolku včelárov
Slovenska v Klčove sa zišli dňa 27. februá-
ra 2011 na Výročnej členskej schôdzi R SVS
Klčov. V príjemnom prostredí kultúrneho

domu v Klčove sa stretli a rokovali takmer
všetci členovia Regionálneho spolku. Toto
rokovanie bolo o to dôležitejšie, že tento rok
to bola Volebná výročná členská schôdza, na
ktorej si členovia volili predsedu i svoje
predstavenstvo na obdobie ďalších štyroch
rokov.




