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Jar – obdobie prebúdzania sa prírody, obdobie nových nádejí,
obdobie aktivizovania sa do nastupujúceho roka. Pre včelárov to platí
dvojnásobne. Túžba po stretnutiach, po nových informáciách privie-
dla hlohoveckých včelárov dňa 3. marca 2012 do priestorov reštaurá-
cie TERASA v Hlohovci.

VZ otvoril predseda Ing. Peter Ďurka Správou o činnosti v roku
2011. Podrobne zhodnotil jednotlivé aktivity – počnúc registráciou,
jarnými prehliadkami, školeniami, výstavami, jesenným liečením až
po obdobbie 20. VZ SVS konaného v Pov. Bystrici. Tiež priblížil
Plán práce a hlavných úloh SVS a ÚSVS na rok 2012 hlavne tým
priateľom včelárom, ktorí si doteraz neosvojili povinnosť odoberať
náš spolkový časopis SV, a teda nie sú informovaní o spolkovom dianí.

Správu o hospodárení v roku 2011 predniesol hospodár Ing. Peter
Šimon. Hospodárili sme s vyrovnaným rozpočtom a na účte v banke
máme čiastku, ktorou sa dá sanovať najmä okamžitá potreba fin.
prostriedkov pri nákupe liečiv, (máme dobrého hospodára).

Ďalší program sa niesol prednáškou v znamení zákonnej legisla-
tívy týkajúcej sa aj včelárov.

Priateľ Miklovič predniesol výklad zákona č. 362/2011 Z.z. plat-
ného od 1.12.2011 ktorý priniesol aj zmeny v evidencii a používaní
veterinárnych liekov pre chovateľov včiel. Vytkol zákonu na tento
čas jeho rozporuplnosť, ťažkú realizovateľnosť, čím je brzdou pre vče-
lárov, – skonštatoval aj prizvaný zástupca RVPS.

Prácu v ÚSVS, jednotlivé programy Plánu prác, spoločenské ak-
cie, propagácia včelárenia, nutnosť zakladania včelárskych krúžkov

pri školách, ale aj poskytnutie starej - muzeálnej - včelárskej techniky
pre školskú včelnicu, ktorá je v štádiu budovania v Trstenej v sídle
SVS. To všetko sú výzvy do včelárskeho roka 2012, ktoré predniesol
Ľubomír Vančo.

Po plodnej diskusii o liečení, liečivách, o zimovaní včiel nasledo-
vala tombola. Ako po iné roky, tak aj dnes si majitelia vylosovaných
prezentačných lístkov odniesli domov rámikové prírezy, okrasné
stromčeky, ale aj medovinu, ktorá bola vyrobená zo vzoriek medov
na vlaňajších výstavách.

Na záver bolo schválené Uznesenie. Tu by som chcel dať do po-
zornosti všetkým včelárom jeho presné znenie v bode IV.

IV. Ukladá všetkým členom spolku:
a) Venovať vo vlastnom záujme maximálnu pozornosť boju proti

všetkým druhom chorôb včiel a včelieho plodu.
b) Dôsledne dodržiavať predpisy a pokyny Regionálnej veterinárnej

správy o preventívnych prehliadkach a predchádzaní chorôb včiel.
Včas hlásiť podozrenie z onemocnenia včelstiev nákazlivými cho-
robami.

c) Dôsledne dodržiavať predpisy a pokyny o premiestnovaní a ko-
čovaní so včelami.

d) Správnym dodržiavaním zásad liečenia a hygienických zásad dbať
o čistotu medu ako potraviny.
Verím, že obsah a dodržiavanie uvedených bodov nášho uznese-

nia prinesie prosperitu všetkým včelárom ktorí si ich osvoja.
Ľubomír Vančo

krajský zmocnenec a poradca pre včelárstvo za Trnavský kraj

R SVS Hlohovec – Valné zhromaždenie 2012

Dňa 10. marca 2012 sa v Mošovciach v areáli rekreačného zaria-
denia Drienok uskutočnila Členská schôdza R SVS Horný Turiec. Aj
napriek tomu, že naša organizácia vznikla len pred rokom, všetci sme
sa srdečne zvítali, aj keď v malom počte, ale o to priateľskejšie. Priví-
tali sme nového člena, ďalší svoju neúčasť ospravedlnili z pracovných
dôvodov. Schôdzu otvoril predseda p. Miloslav Kubík, zhodnotil do-
terajšiu činnosť R SVS Horný Turiec a prejednal ďalšie smerovanie
našej organizácie. Hlavným cieľom je získať ďalších priateľov včelá-
rov.

Hlavnou témou schôdze bol zdravotný stav včelstiev, zimovanie
včelstiev a starostlivosť o včelstvá na jar. P. Miloslav Kubík na zákla-
de 65-ročnej praxe predniesol výklad o spôsoboch zimovania včel-
stiev, udržaní dobrého zdravotného stavu a prevencii pred choroba-
mi. Zhodnotil, že jednotliví členovia majú nízke straty včelstiev po
prezimovaní a rozvinul širokú diskusiu o vysokých stratách včelstiev

Členská schôdza R SVS Horný Turiec

nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Ďalej sa venoval hygiene úľov,
rámikov a ostatných pomôcok pri včelárení.

V diskusii sa otvorili problémy úspešného prezimovania včelstiev
v prírodných podmienkach Horného Turca a južného Slovenska pri
kočovaní. Nakoľko všetkých zaujíma dobrý zdravotný stav včelstiev,
ktorý je základom úspešného včelárenia, navrhli členovia zorganizo-
vať v budúcnosti školenie týkajúce sa tejto problematiky.

Na záver chcem všetkým poďakovať, že prvý rok existencie nášho
R SVS Horný Turiec sme aj napriek negatívnym reakciám zo strany
členov Slovenského zväzu včelárov úspešne obstáli a pevne verím,
že v budúcnosti sa budú naše rady rozširovať o členov, ktorí za včelá-
rením nevidia len hodnoty, ale aj určité poslanie.

Ing. Janka Spodniaková
R SVS Horný Turiec




