
Slovenský
včelárNostalgia za Spolkom

V priebehu druhej polovice mesiaca sep-
tember 2012 obdržali všetci členovia Spolku
včelár Slovenska list podpísaný troma býva-
lými členmi SVS.

Jeho obsahom je, pod rúškom zjednote-
nia slovenských včelárov ukrytá v skutočnosti
snaha o likvidáciu nášho obnoveného SVS
a tým dokončenie diela skazy, ktoré tí istí ak-
téri začali pred viac ako dvoma rokmi na
18. VZ SVS v Piešťanoch a pokračovalo v ob-
dobí pred a po 19. VZ SVS v Žiline.

Zavádzajúce tvrdenia obsiahnuté v po-
plašnom liste sú smerované k vyvolaniu ne-
istoty u súčasných členov SVS v takom slova
zmysle, že ich ďalšie zotrvávanie v našom
SVS doprevádzané ich podporou súčasného
vedenia SVS môže byť príčinou, že v podpor-
nom roku 2012/2013 nedostanú finančnú po-
moc zo zdrojov EÚ v rámci Národného
programu stabilizácie a rozvoja slovenského
včelárstva.

Ako ďalšiu príčinu uvádzajú nesplnenie
podmienky 10 %-ného kvóra členskej základ-
ne SVS ku iným slovenským včelárom.

Ohľadne tejto problematiky som našich
členov SVS včetne funkcionárov našich
R SVS viackrát informoval, jasne, zrozumi-
teľne a podrobne prostredníctvom našich in-
terných prostriedkov, ako aj na celospolko-
vých či regionálnych fórach. V rámci krátkej
rekapitulácie uvádzam, že 10 %-né kvórum
uzrelo svetlo sveta celkom na poslednom spo-
ločnom stretnutí zástupcov SVS, SZV
a MPRV SR v novembri 2010, na ktorom sa
finalizovali legislatívne podklady pre nové
Nariadenie vlády SR po skončení platnosti
NV SR č. 422/2007.

Môj súhlas, ako predsedu SVS k tomuto
zámeru bol daný z toho dôvodu, že jeho autor
(10 %-ného kvóra) predseda SZV argumen-
toval jeho zakotvením v dokumente z dôvo-
du, aby sa administratívne spracovávanie, rie-
šenie a vykonávanie agendy netrieštilo me-
dzi väčší počet včelárskych organizácií, ale
zostali ako doposiaľ iba Slovenská včela a náš
Spolok včelárov Slovenska.

Že sa jednalo iba o jasný, premyslený zá-
mer likvidátorov a neprajníkov nášho SVS
ako náš Spolok urobiť nesvojprávnym, násil-
ne ho vtiahnuť do OZ Slovenská včela, a tak
zlikvidovať, dal za pravdu čas. V rámci tohto
času ich zámer prerástol do skutočnosti. Or-
ganizovaný odchod časti členskej základne do
iných novovytvorených organizačných štruk-
túr pod rúškom nespokojnosti s vedením SVS
pre nenaplnenie ich funkčných ambícií, či
v dôsledku organizovanej pomsty chovateľ-
mi včelích matiek v dôsledku nového znenia
opatrenia č. 5 - Znovuobnovenie včelstiev
v NV SR č. 31/2011 v časti týkajúcej sa usta-
novenia umožňujúceho spravodlivé podporo-
vanie kúpy včelích matiek a nie ich predaja
ako doteraz, atď. spôsobil vdôvtipné zníženie
percentuálnej časti – podielu členov SVS
oproti iným včelárom na Slovensku z cca
14,5 % v r. 2010 niečo nad hranicu 10 %
v roku 2012.

Tento dôsledný postup organizátorov zá-
meru a likvidátorov SVS spolu s umelým na-

Úsilie neprajníkov Spolku včelárov Slovenska o jeho rozbitie pokračuje…
vyšovaním členov vo väčšine včelárskych or-
ganizácií na Slovensku od r. 2010 (t.j. od za-
kotvenia 10 %-ného kvóra do pripravované-
ho nového nariadenia vlády SR) bol praktic-
kým výsledkom a skutočnou príčinou dnešnej
polemickej hranice 10 %-ného podielu čle-
nov SVS k iným členom resp. chovateľom
včiel, s ktorou sa v súčasnosti nevie dosta-
točne jasne a presvedčivo vysporiadať ani
MPRV SR pri posudzovaní nároku a opráv-
nenosti splnenia podmienky pri podávaní
našej žiadosti o podporu v rámci NV SR
č. 31/2011 pre podporný rok 2012/2013.

Ak v zmysle postupu MPRV SR v Cen-
trálnom registri včelstiev došlo po 3. 8. 2012
k vymazaniu našich členov s nulovými stav-
mi včelstiev, pričom rovnakí členovia s nulo-
vými stavmi včelstiev z iných organizácií
v Centrálnom registri včelstiev zostali, (- pri-
čom ako jedna z podmienok pre podporu za-
čínajúcich včelárov je, že v posledných pia-
tich rokoch takýto uchádzač o podporu – za-
čínajúci včelár – nesmie chovať včely, ale na
druhej strane základnou podmienkou pre žia-
dateľa o podporu je podmienka, že musí byť
registrovaný v Centrálnom registri včelstiev),
zostáva nezodpovedaná otázka zo strany
MPRV SR, podľa akého hodnoverného zdro-
ja členov toho – ktorého občianskeho zdru-
ženia zastupujúcich slovenských včelárov,
resp. podľa akého iného vedenia evidencie
o takýchto uchádzačoch o podporu z Národ-
ného programu – začínajúcich včelárov –
môže MPRV SR zodpovedne posúdiť percen-
tuálne zastúpenie (počet členov, včelárov)
v tej – ktorej včelárskej organizácii, a ku akej
celkovej množine slovenských včelárov, čle-
nov občianskych združení sa vzťahujúce – ak
nie podľa databáz členov jednotlivých R SVS,
ZO SZV a i. OZ, naviac ak samotné MPRV
SR zastáva v tejto veci názor a stanovisko, že
Centrálny register včelstiev je registrom cho-
vaných včelstiev a nie registrom organizova-
ných včelárov? Nehovoriac o kategórii, kto-
rou sú neorganizovaní slovenskí včelári. Títo
chovajú včely, a paradoxne sú evidovaní
v CRV. Týmto im vzniká ako občanom SR
i rovnaký nárok na finančnú podporu ich čin-
ností t.j. na včelárenie ako od štátu, tak i zo
zdrojov EÚ ako všetkým iným slovenským
včelárom, ktorí sú organizovaní v jednotli-
vých občianskych združeniach.

Ak týchto neorganizovaných včelárov
nemôže zastrešiť žiadna včelárska organizá-
cia – nechová sa k nim naše ministerstvo
macošsky a diskriminačne?! A rovnako sa
MPRV SR nechová aj ku viac ako 1.500 čle-
nom Spolku včelárov Slovenska, ktorým svo-
jim stanoviskom a postojmi sťažuje prístup
a schválenie samostatnej žiadosti o podporu
v rámci NV SR č. 31/2011? a to tým, že ju
odmieta akceptovať!… Pred dvoma rokmi
rozhodlo MPRV SR, že neorganizovaných
včelárov bude v podpornom roku 2009/2010
zastrešovať vtedy OZ Slovenská včela,
založené na tom istom základe a zákone
č. 83/1990 ako náš SVS.

Každému normálne zmýšľajúcemu člove-
kovi je jasné, že ak Centrálny register včel-

stiev nie je registrom včelárov ale včelstiev,
nemôže ani ministerstvo pod ktoré včelárstvo
spadá vychádzať pri svojom výpočte a posu-
dzovaní počtu členov jednotlivých občian-
skych združení z údajov, ktoré sú uvádzané
k nejakému termínu v tomto zdroji informá-
cií, teda z Centrálneho registra včelstiev! Na-
viac, ak tieto údaje boli v inkriminovanom
čase cieľavedome zo strany ministerstva upra-
vované a korigované v prospech či neprospech
toho-ktorého občianskeho združenia.

Deklarovanie pomoci od autorov v úvo-
de uvedeného listu pri „podávaní pomocnej
ruky“, či úsilie o pozíciu prezentácie samari-
tánov – vyznieva v kontexte vyššie popísa-
ných skutočností, postupov ich samých v ne-
dávnej minulosti a ich nesplnených ambícií
ako dobre hraná tragikomédia v scénke „hro-
bára Spolku včelárov Slovenska“, prostred-
níctvom ktorej sa chcú vyventilovať zo svoj-
ho sklamania a doterajšieho svojho neúspe-
chu.

Takto vyznieva aj ich donedávna eufória
zo 100 %-ného čerpania financií OZ Sloven-
skou včelou deklarované v liste, ktorá v sku-
točnosti však nie je ani ich osobným úspe-
chom, ani úspechom Slovenskej včely, ale
naopak ich priamym svedectvom o úspešnom,
spravodlivom a správnom vedení Spolku vče-
lárov Slovenska a riadení agendy Národného
programu, nakoľko všetky doterajšie finanč-
né prostriedky, ktoré boli im ako autorom lis-
tu i členom ich OZ refundované obdržali
prostredníctvom nášho Spolku včelárov Slo-
venska a nie ako uvádzajú v liste prostred-
níctvom OZ Slovenská včela.

Naviac, podľa našich informácií tieto no-
vovytvorené organizácie ešte ani do dnešné-
ho dňa za už skončený podporný rok 2011/
2012 neobdržali na svoje účty žiadne finanč-
né zdroje od OZ Slovenská včela. Je teda otáz-
ne a hodné zamyslenia sa, z čoho pramení ich
spokojnosť a úspešnosť čerpania dotácií, na
ktorú sa tak horlivo odvolávajú???? Všetko
naznačuje tomu, že skutočnosti uvádzané
v ich liste sú preto v mnohom vytrhnuté z kon-
textu dianí a súvislostí a sú spracované v sme-
re a v zmysle zámeru ich autorov.

S cieľom upokojiť našich členov uvádzam
stanovisko samotného pána ministra Ľubomí-
ra Jahnátka, ktoré zaujal na spoločnom stret-
nutí so zástupcami SVS dňa 13.7.2012 –
o podporu zo štátnych fondov i fondov EÚ
nesmie byť ukrátený žiaden slovenský včelár,
bez ohľadu na to, v ktorej včelárskej organi-
zácii je organizovaný.

Toto jednoznačné stanovisko pána minis-
tra nech je pre Vás, všetkých funkcionárov
i členov SVS, ktorí ste uvedený list dostali
dostatočným ubezpečením o tom, že o pod-
poru, na ktorú máte nárok ako občan Sloven-
skej republiky Vás nesmie zámerne pripraviť
žiaden štátny úradník.

Zároveň nech je toto stanovisko pána mi-
nistra aj dostatočnou odpoveďou pre iniciáto-
rov a autorov hore uvedeného poplašného lis-
tu.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS
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