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Regionálny spolok včelárov v Bytči zostáva zachovaný
Písomným vyrozumením predsedu
Ú SVS v druhej polovici januára 2011 bol
podpredseda R SVS Bytča pr. V. Šucha i výbor R SVS Bytča informovaný o dôvodoch
a pozastavenia členstva v Spolku včelárov
Slovenska dnes už bývalému predsedovi
R SVS Bytča p. Miroslavovi Novákovi od dňa
21.1.2011.
Hlavnými dôvodmi pre toto rozhodnutie
najvyššieho orgánu Ú SVS bolo preukázané
závažné porušovanie Stanov SVS a poškodzovanie dobrého mena SVS a členov jeho vedenia p. M. Novákom, čo vo svojej Správe
DKR SVS, prednesenej a schválenej delegátmi 19. VZ SVS dňa 29.1.2011 potvrdila aj
Dozorná a kontrolná rada SVS.
Ďalšie dôvody pre pozastavenie členstva
M. Novákovi vyplávali na povrch a odkryli
sa aj v nastávajúcom období mesiacov február až máj 2011 a to tak, že samotní členovia
Bytčianskeho spolku upozornilii vedenie
nášho Spolku včelárov Slovenska na niektoré nekalé praktiky svojho bývalého predsedu
napr. v súvislosti s nevykonávanými prehliadkami včelstiev, ošetrovaním včelstiev aerosolovým zariadením Vat- la, jeho neoprávneným
uplatňovaním podpory za presun kočovných
včelstiev a pod. a to v rámci realizácie opatrení Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva a Nariadenia vlády SR č. 422/2007.
Letargiu a nezáujem zmanipulovaného
výboru Bytčianskeho spolku o zjednanie nápravy na Valnom zhromaždení R SVS Bytča
spojeného s voľbou nového predsedu R SVS
a voľbou nového výboru sa rozhodol M. Novák svojsky využiť vo svoj prospech.
A to tým spôsobom, že v marci 2011 si
mimo organizačnej štruktúry Spolku včelárov Slovenska založil svoje občianske združenie Slovenská včelárska spoločnosť J. Čajdu so sídlom vo Veľkom Rovnom a neskôr sa
podvodne, ale bohužiaľ úspešne pokúsil o získanie tlačív Hlásenia chovateľov včiel v zmysle Zákona č. 82/2008 Z.z. o registrácii včelstiev - zámerným uvedením Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Žiline do
omylu tým, že sa aj napriek pozastaveniu členstva v SVS dňom 21.1.2011 sa ešte v apríli
2011 neoprávnene vydával za štatutárneho
zástupcu a predsedu R SVS Bytča. Následne
ako poverený asistent R VPS v Žiline bez
súhlasu a vedomia väčšiny členov R SVS
Bytča využitím ich podpisu na tlačivách Hlásenie chovateľa včiel dodatočne zmenil ich
členstvo v Centrálnom registri včelstiev
v L. Hrádku z pôvodného členstva v Spolku
včelárov Slovenska za členstvo nové v Slovenskej včelárskej spoločnosti J. Čajdu so sídlom vo V. Rovnom a to jednoduchým prepísaním písmena „V“ na „J“.
Podľa našich doterajších informácií tento
počin nebol v súlade a ani v zmysle platných
Stanov SVS a R SVS a nebol schválený Valným zhromaždením R SVS Bytča. V zmysle
uvedených dokumentov nebol kvalifikovanou

väčšinou členov zrušený ani R SVS Bytča,
o čom sa naopak usiloval mylne presvedčiť
p. Novák svojimi písomnými e-mailovými
správami odosielanými jednotlivým predsedom R SVS po celom Slovensku a to nielen
týchto predsedov R SVS, ale aj pracovníkov
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Žiline a tiež pracovníkov MP SR i Platobnej agentúry MP SR v Bratislave.
Z iniciatívy členov Bytčianskeho spolku
(a to najmä J. a Ing. M. Šútorkovcov, Ing.
Kibzíka a ďalších) bolo písomne zvolané na
deň 8. 5. 2011 Valné zhromaždenie (členská
schôdza) R SVS Bytča do penziónu „U Šútorku“ v obci Štiavnik, na ktorom bol zvolený nový výbor a predseda R SVS Bytča, ktorým sa stala Ing. M. Šútorková zo Štiavnika
a jednateľom Ing. Kibzík z Veľkého Rovného.
Týmto sa R SVS Bytča zachoval vo svojej doterajšej právnej forme a zostal naďalej
v organizačnej štruktúre Spolku včelárov Slovenska.
V zmysle prijatého Uznesenia z tohto
Valného zhromaždenia (VČS) R SVS Bytča
bola okrem iných uložená aj úloha novozvolenému predsedovi i výboru R SVS Bytča
osloviť postupne všetkých včelárov z Bytčianskeho regiónu, ktorým mohlo byť spomenutými praktikami p. Nováka bez ich vedomia
zmenené členstvo a organizovanosť v Centrálnom registri včelstiev v L. Hrádku a následne
v zmysle vedomého a slobodného rozhodnutia každého z nich písomne uplatniť v CRV
v L. Hrádku žiadosť o úpravu a zmenu takýchto nesprávnych a podvodných údajov.
Novozvolené vedenie R SVS Bytča zároveň v zmysle úlohy prijatej Uznesením
z Valného zhromaždenia (členskej schôdze)
R SVS Bytča písomne vyzvalo p. M. Nováka, bývalého predsedu a člena R SVS Bytča,
aby v stanovenom termíne protokolárne odovzdal všetok majetok zabezpečený Ústredím
Spolku včelárov Slovenska zo zdrojov NP stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva
(notebook, tlačiareň, plátno, dataprojektor,
aerosolový vyvíjač VAT-la, kompresor Blaf l
i motorový vyžínač), a ktorý mal R SVS Bytča a jeho členovia odovzdaný len do užívania
z majetku SVS na základe preberacích a odovzdávacích protokolov, a ktorý p. Novák naďalej neoprávnene využíva vo svoj osobný
prospech ako nečlen R SVS Bytča od januára
2011, kedy mu bolo pozastavené členstvo
v SVS a zároveň mu boli z Ú SVS vrátené
ním zaplatené členské príspevky na rok 2011.
Pre všetkých členov Bytčianskeho spolku pripravuje na prvú polovicu júna 2011 jeho
nové vedenie a výbor R SVS v zmysle schváleného Plánu práce a úloh R SVS Bytča na
rok 2011 ďalšiu členskú schôdzu spojenú
s odbornou prednáškou na tému „Správna výrobná prax“. Jedným z bodov programu tejto
členskej schôdze bude okrem iného aj zosumarizovanie jednotlivých požiadaviek členov
R SVS Bytča v zmysle opatrení NP nového

podporného roka 2011/2012, ktorý začne platiť už od 1. 9. 2011 (naplánovanie vzdelávacích aktivít – prednášok pre členov R SVS
Bytča, žiadosti na podporu nákupu medometov, zariadení na spracovanie medu resp. ďalších technických zariadení pre záujemcov
z radov členov R SVS Bytča, preplatenie nákladov za nákup liekov na jesenné liečenie
včelstiev, podpory za jarné prehliadky, či ošetrenie včelstiev aerosolom a i.) a tiež príprava
podkladov na podanie Žiadostí o podporu na
opeľovaciu činnosť včiel v r. 2011.
Novému vedeniu R SVS Bytča i jeho členom želáme do jeho ďalšej práce veľa síl
a úspechov.
RR SV

Prvý kurz
medového pečiva
Spolok včelárov Slovenska v spolupráci s R SVS Želovce organizuje v dňoch
24. a 25. júna 2011 prvý kurz medového
pečiva.
Dvojdňový kurz pod vedením pani učiteľky Anny Urdovej a jej manžela z Veľkého Krtíša, sa bude konať v reštaurácii Fontána v Želovciach v dňoch 24. júna (v piatok) od 14.00 hod do 20.00 hod a 25. júna
(v sobotu) od 8.00 hod do 18. 00 hod.

Úspešné absolventky a absolventi kurzu obdržia Certifikát o absolvovaní kurzu.
Ubytovanie a nocľah pre účastníkov je
zabezpečený v neďalekom penzióne (každý účastník si náklady na ubytovanie hradí sám). Informácie o možnosti ubytovania i o zabezpečení rezervácie Vám poskytne predseda R SVS Želovce – Mikuláš
Kajtor na č.t. 047/ 48 71 227 resp. mobil:
0905 869 624.
Svoje záväzné prihlášky zasielajte
v termíne do 20. júna na adresu:
Sekretariát Ú SVS
Oravická 612/12
028 01 Trstená
Účastnícky poplatok vo výške 7,00 Eur
žiadame uhradiť poštovou poukážkou na
adresu nášho Sekretariátu Ú SVS resp.
úhradou na účet SVS č. 0322 945 592/0900
s identifikáciou účastníka najneskôr do
20. júna 2011.
SÚ SVS

