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Vedenie Regionálneho spolku v elárov
Slovenska Pieš any pozvalo tretiu januárovú
sobotu 19. 1. 2013 lenov svojho R SVS Pieš-
any na výro nú lenskú schôdzu, ktorá sa

konala v klube dôchodcov na Teplickej ulici
v Pieš anoch.

Už od pol deviatej ráno sa do klubu dô-
chodcov schádzali lenovia R SVS Pieš any,
kde ich už vítali predseda R SVS Pieš any –
pr. Miroslav Habr i podpredseda R SVS Pieš-
any – pr. Viliam Rabatin. Milými hos ami

výro nej lenskej schôdze sa stali aj lenovia
Ú SVS - predseda SVS Ing. Pavol Kameník,
ved. sekr. – Lýdia Kubinová a predseda
SPF SVS – Ing. Martin Kosa.

Program výro nej lenskej schôdze bol
ve mi bohatý. Po úvodnom privítaní prítom-
ných lenov a ich oboznámení s programom
rokovania udelil predseda R SVS Pieš any –
pr. Miroslav Habr slovo predsedovi Spolku
v elárov Slovenska - Ing. Pavlovi Kamení-
kovi, ktorý srde ne pozdravil vedenie
i všetkých lenov R SVS Pieš any. Vo svo-
jom príhovore oboznámil predseda SVS prí-
tomných so situáciou v slovenskom v elár-
stve i v Spolku v elárov Slovenska. Krátko
zhodnotil innos  Ú SVS v roku 2012 a záro-
ve  oboznámil prítomných s plánom práce
a innosti Ú SVS na rok 2013. V závere svoj-
ho príhovoru po akoval vedeniu R SVS Pieš-
any za pozvanie na výro nú lenskú schôdzu

V Pieš anoch sa opä  rokovalo
a poprial všetkým ve a zdravia a úspešný v e-
lársky rok 2013.

Po tomto krátkom príhovore predsedu
SVS odovzdali predseda R SVS – pr. Miro-
slav Habr a pr. Viliam Rabatin dvom lenom

R SVS Pieš any za ich obetavú prácu v pro-
spech slovenského v elárstva i v prospech
R SVS Pieštany spolkové vyznamenania –
bronzová medaila Š. Závodníka bola udelená
pr. Marekovi Van ovi a strieborná medaila
Š. Závodníka bola udelená pr. Rudolfovi Ki-
inovi.

Po tomto slávnostnom akte sa výro ná
lenská schôdza riadila schváleným progra-

mom. Prejednané boli nasledovné body:
hodnotenie plnenia úloh z predošlej len-
skej schôdze

finan ná správa R SVS Pieš any za rok
2012
správa o innos  R SVS Pieš any v roku
2012
sumár Národného programu stabilizácie
a rozvoja v elárstva v roku 2011/2012
prijatie nových lenov R SVS Pieš any
diskusia

Priebeh diskusie i prijaté Uznesenie
z výro nej lenskej schôdze dali jasný signál
o stabilite Regionálneho spolku v elárov Slo-
venska v Pieš anoch. lenovia R SVS Pieš-
any jednozna ne potvrdili svoje alšie len-

stvo v OZ Spolok v elárov Slovenska a záro-
ve  jednohlasne odmietli podmie ovanie ad-
ministrovania požiadaviek lenov SVS o po-
skytnutie podpory z prostriedkov NP stabili-
zácie a rozvoja slovenského v elárstva v pod-
pornom roku 2012/2013 zo strany OZ Zdru-
ženie Slovenská v ela iba za podmienky
ukon enia ich lenstva v Spolku v elárov Slo-
venska. Tento nátlak zo strany Združenia Slo-
venská v ela považujú za ostrý zásah do ich
slobodného rozhodovania a ústavných práv
ob ana Slovenskej republiky.

Výsledok rokovania výro nej lenskej
schôdze a prijaté Uznesenie bude prezento-
va  aj schválený delegát R SVS Pieš any na
21. VZ SVS.

Miroslav Habr
predseda R SVS Pieš any

Z rokovaní R SVS

Nede a 13. 1. 2013 bola nielen d om ro-
kovania Výro nej lenskej schôdze Hornoo-
ravského v elárskeho spolku v Trstenej, ale
aj d om, kedy sa pre lenov HVS Trstená

a priaznivcov v elárstva na Hornej Orave
v príjemnom prostredí reštaurácie ŠikyPub
Trstená uskuto nila odborná v elárska pred-
náška na tému: „Ošetrovanie v elstiev po as
roka“. Prednášajúcim a odborným lektorom
tohto podujatia bol Ing. Ján Džado  zo Žar-
novice, ktorý pútavou formou prítomným le-
nom HVS i alším priaznivcom v elárenia
a lenom okolitých základných organizácií

Výro ná lenská schôdza Hornooravského v elárskeho spolku
SZV priblížil problematiku ošetrovania v el-
stiev po as roka, alej nové poznatky o v e-
lárení zo sveta a tiež problematiku zvládnutia
napadnutia v elstiev rozto om Varroa
destructor, ozdravné opatrenia na v elnici
a možnosti predchádzaniu vypuknutia ostat-
ných bakteriálnych chorôb na v elniciach. Pú-
tavý obsah prednášky doplnený zaujímavou
video prezentáciou splnil všetky atribúty
a predpoklady dobre zvládnutej a užito nej
odbornej v elárskej prednášky.

 Po skon ení odbornej v elárskej pred-
nášky a krátkom ob erstvení za alo v priesto-
roch reštaurácie ŠikyPub Trstená rokovanie
Výro nej lenskej schôdze Hornooravského
v elárskeho spolku v Trstenej.

 Predsední ka Hornooravského v elár-
skeho spolku pr. L. Kubinová v úvode oboz-
námila prítomných s programom rokovania,
plánom práce a innosti HVS na rok 2013.

alej predsední ka spolku predniesla
Správu o innosti spolku za r. 2012, v ktorej
konštatovala, že innos  Hornooravského v e-
lárskeho spolku v Trstenej bola v r. 2012 vcel-
ku ve mi bohatá. Vyjadrila spokojnos , že sa
do aktivít, ktoré HVS spolo ne organizoval
sa aktívne zapájali viacerí jeho lenovia, za

o im z pozície predsedu Hornooravského
v elárskeho spolku po akovala.

 V alších bodoch programu boli leno-
via HVS oboznámení s rozdelením AÚVL pre
vykonanie klinických prehliadok v elstiev
v zmysle Národného programu eradikácie
MVP na r. 2013 a s povinnos ami, ktoré pre
lenov, ko ujúcich v elárov a chovate ov v e-

lích matiek vyplývajú z tohto predpisu.
 Programom rokovania bola aj vy erpá-

vajúca informácia Ing. Pavla Kameníka
o obsahu a podmienkach nového Nariadenia
vlády SR . 31/2011 o poskytovaní pomoci
na podporu zlepšenia podmienok pri produk-
cii a obchodovaní s v elími produktmi do
r. 2013 a zostavenie žiadosti Hornooravské-
ho v elárskeho spolku na podporný rok
2012/2013. V súvislosti s touto žiados ou si
mohli lenovia Spolku objedna  menovite lie-
ivá pre ošetrovanie v elstiev v sezóne 2013.

 Jednohlasným schválením Návrhu uzne-
senia, otvorenou diskusiou, po akovaním
predsední ky HVS prítomným za ich ú as
bolo rokovanie HVS Trstená ukon ené.

Ivana Kup iová
HVS Trstená




