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Už som skoro zabudol na štvavé lis-
ty, ktoré nám napísali „traja mušketieri”
ešte v lete tohto roka za účelom rozbitia
SVS. Položil som si vtedy otázku: Kto
ich financuje? - predsa rozmnožovanie,
tlač a poštovné náklady v dnešnej dobe
tvoria nemalú sumu. Pýtam sa ešte raz -
kto túto činnosť financuje?, keď takáto
akcia – dezinformácia naších členov -
stála najmenej 1.500 Eur, tzn. 1 Euro na
každého člena SVS ??

 Osobné údaje (mená adresy) boli po-
skytnuté Centrálnym registrom včelstiev
v L. Hrádku – o čom som jednoznačne
presvedčený, nakoľko v lete sme prijali
nového člena do nášho Regionálneho
spolku Bretka a o niekoľko týždňov po
zaregistrovaní mu bola doručená „infor-
mácia” vo forme spomenutého dopisu.

V jednote je sila - to je staré a pravdi-
vé porekadlo. Možno by sme mu aj uve-
rili, a vo svojej naivite uvažovali o tom,
že doručené listy a obsah v nich sú len
a len pre naše dobro a dobro všetkých
slovenských včelárov.

 Ale toto všetko by mohlo byť len
v tom prípade, keby sa práve tieto osoby
viac ako tri roky nesnažili spolu s vede-
ním Slovenského zväzu včelárov rozbiť
náš Spolok včelárov Slovenska.

 V súčasnej dobe využívajú na to Na-
riadenie vlády SR č. 31/2011 Z.z., keďže
v tomto nariadení podľa par. 2 môže byť
žiadateľom o poskytnutie pomoci včelár-
ske združenie, ktoré združuje viac ako
10 % včelárov a zastupuje včelárov, kto-
rí čerpajú pomoc prostredníctvom vče-
lárskych združení.

 A prečo to spomínam? Obdržal som
Pozvánku na stretnutie funkcionárov
R SVS a ZSV (Združenie Slovenská vče-
la) na 16.12.2012, s podpisom pána (ale-
bo súdruha ???) Ing. Ľudovíta Gála - no-
vozvoleného predsedu SZV, ktorý je zá-
roveň predsedom Združenia Slovenská
včela.

Dobre, že nám rovno nezavelí a ne-
vydá rozkaz, pri nesplnení ktorého nám
hrozí priam smrť. V nej nás žiada, aby
sme si priniesli so sebou aj kópie Žiadosti
o schválenie podpory podľa nariadenia
vlády SR č. 31/2011 pre podporný rok
2012/2013, ktoré sme zaslali na Ústredie
SVS, a nezabudne pridať vyhrážku v tom
zmysle, že ak neposlúchneme, tak on roz-
hodne či dostaneme alebo nedostaneme

V jednote je sila, alebo kde je pes zakopaný?
podporu z Národného programu stabili-
zácie a rozvoja slovenského včelárstva.

 Naozaj pekné jednanie, už len zostá-
va vydať rozkaz predsedom R SVS - ako
na vojne. Čo to je za prístup? Naozaj je
v jednote sila? - ale poviem to inak -
v tomto správaní sa uvedenej osoby sme
všetci zistili kde je pes zakopaný…

 Ako vieme, nedávno sa konalo
X. Valné zhromaždenie SZV V Novom
Smokovci. Trvalo dva dni a od jedného
nemenovaného predsedu ZO SZV viem,
že bolo perfektne zabezpečené.

 Ale to, čo je ešte zaujímavejšie je
skutočnosť, že na internetovej stránke
SZV je uverejnená Zápisnica o uvedenom
Valnom zhromaždeni konanom dňa
10. – 11. 11. 2012. Včera som si ju
podrobne prečítal. A zistil som, že nao-
zaj v jednote je sila, zvlášť vtedy, keď ide
o peniaze. A teraz citujem zo zápisnice
z vystúpenia pána Gála – predsedu Slo-
venského zväzu včelárov:

„…SZV potrebuje peniaze - asi
140 tisíc euro na svoju činnosť. Ak zníži-
me členské musíme si povedať, čo nebu-
deme vykonávať. Ukázal prezentáciu
v powerpointe a to tak, že ak 144 000 euro
vydelíme počtom včelárov vyjde suma
9,8 euro, teda toto by mal každý dať po
zaokrúhlení na 10 EUR.... Dostávame sa
do zlej situácie a to tak, že v CRV sú čle-
novia s nulovým počtom včelstiev a je ich
916, oni nič neplatia pre SZV, iba určitú
sumu do základnej organizácie, alebo len
nejakú časť. Ak by títo ľudia odišli zo SZV
mohli by sme sa dostať do problému
s Národným programom, lebo žiadateľov
o podporu musí byť počet minimálne 10
%. V súčasnej dobe je na nás, či Spolok
včelárov Slovenska vstúpi do Združenia
Slovenská včela, nakoľko majú len 8 %....
Ak si myslíme, že by včelárovi bolo jedno
či bude platiť fixnú sumu alebo 0,68 euro
x počet včelstiev na rovnaké číslo sa do-
stávame až pri 15-tich včelstvách a tí do-
plácajú na veľkých včelárov, lebo tých je
až 68,7 % z celkového počtu včelárov pat-
riacich do SZV. Veľká väčšina by odišla.
Musíme sa rozhodnúť teraz, akým spôso-
bom budeme platiť členské. Ak znížime
členské tak nesplníme úlohy, čo máme
nehovoriac o tom, čo budeme robiť
s majetkom SZV. Nerád by zaťažoval ma-
lých včelárov ďalšími finančnými
prostriedkami. Dotácia je tradícia a kaž-
dý včelár na to čaká....“

A teraz Vám, položím otázku: Ako
funguje Centrálny register včelstiev, keď
sú v ňom zaregistrovaní členovia SZV
s nulovým počtom včelstiev – naopak čle-
novia Spolku včelárov Slovenska s nu-
lovým počtom včelstiev boli z Centrál-
neho registra včelstiev vyradení alebo vô-
bec nezaregistrovaní s odôvodnením, že
podkladom registrácie včelára v Centrál-
nom registri včelstiev je jeho vlastníctvo
včelstiev???

A podľa informácii z úst predsedu
SZV na X. VZ SZV je v CRV v súčasnej
dobe – dovolím si povedať účelovo a ne-
zákonne zaregistrovaných 916 členov
SZV, ktorí včely nemajú !!!

 A teraz počítajme. Naozaj je nás tak
málo, že počet členov SVS nedosiahne
10 percent? Možno, ale len z dôvodu, že
riaditeľ CRV (mimochodom člen Sloven-
ského zväzu včelárov, čo je ostrí stred
záujmov) ponechal v Centrálnom regis-
tri včelstiev včelárov Slovenského zvä-
zu včelárov bez včiel - „vo vojne máme
tisíc vojakov bez flinty“ !?!

 Deje sa tu klamstvo a podvod storo-
čia! V normálnej a demokratickej spoloč-
nosti by mal niekto za tento podvod niesť
zodpovednosť!!!

Pre SZV sú príspevky z členského
140 tisíc Eur málo, na uvedenom Valnom
zhromaždení zvýšili členské na rodinu na
0,72 EUR. Chápem - predsa aj na hlú-
posti smerujúce k likvidácii SVS sú nut-
né financie....

Na margo uvedeného chcem ešte pri-
pomenúť, že z členského prispejeme do
SVS iba 16 tisíc Eurami - to len na po-
rovnanie, že vedenie Spolku včelárov aj
z mála dokáže zabezpečiť dokonalý a spo-
ľahlivý servis členom Spolku včelárov
Slovenska. Mohli by sme ešte dlho dis-
kutovať o výške členského, ako som už
niekoľkokrát navrhol...

 A na záver ešte jedna perlička: Cen-
trálny register včelstiev je podľa Vyhláš-
ky MPRV SR č. 206/2012 registrom včel-
stiev, avšak na posúdenie percentuálnej
členskej základne je naopak Centrálny
register včelstiev registrom včelárov. Ale-
bo je to tak, že na rozbitie Spolku včelá-
rov si môžu zainteresovaní vysvetliť
a praktizovať zákony Slovenskej repub-
liky ako chcú????...

 Štefan Hegedüs
predseda R SVS Bretka

Máme aj v skutočnosti menej ako 10 %
včelárov alebo včelstiev ?!




