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Dňa 7. 3. 2014 sa včelári zo Včelárskeho spolku Dolný Kubín
zišli na svojom Výročnom sneme, aby zhodnotili svoju činnosť za uply-
nulý rok 2013. Ako hostia sa na výročnom sneme zúčastnili predseda
SVS a Ú SVS Ing. P. Kameník, ved. sekretariátu L. Kubinová a riadi-
teľ Okresnej veterinárnej a potravinovej správy v Dolnom Kubíne –
MVDr. P. Čuleň.

Tajomník Včelárskeho spolku Dolný Kubín pr. Ján Sárený pred-
niesol v úvode rokovania podrobnú Správu o činnosti Včelárskeho
spolku Dolný Kubín za uplynulý rok2013, v ktorej konštatoval, že
všetky úlohy, ktoré boli prijaté v Pláne práce a činnosti na rok 2013
bol splnený. Uviedol, že pre rok 2014 sa zvýšil odber časopisu Slo-
venský včelár a je možné s potešením konštatovať, že každý druhý
včelár Včelárskeho spolku D. Kubín ho v r. 2014 odoberá. Ďalej vo
svojej Správe o činnosti zhodnotil plnenie opatrení Národného progra-
mu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v podpornom roku
2012–2013.

V časti Správy o činnosti, ktorá sa týkala zhodnotenia zdravotné-
ho stavu včelstiev vyhodnotil účinnosť používaných liečiv proti kliešti-
kovi Varroa destructor a uviedol konkrétne množstvá používaných
liečiv so zameraním na ich účinnosť a dopad na zdravotný stav včel-
stiev.

Vo Včelárskom spolku Dolný Kubín bola za uplynulú včelársku
sezónu vydaných 16 kočovných preukazov. Celkom takto bolo pre-
miestnených 687 včelstiev na rôzne kočovné stanovištia v okresoch
Zvolen, V. Krtíš, Detva, Nové Zámky, L. Mikuláš a Námestovo.

Včelársky spolok Dolný Kubín mal svoj Výročný snem
Spolok má vyškolených 21 AÚVL, ktorí v uplynulom roku pre-

hliadli 2005 včelstiev. Veľmi kladne bola hodnotená spolupráca s RV
PS v D. Kubíne s jej riaditeľom MVDr. P. Čuleňom.

V kultúrnej činnosti bola v prednesenej Správe o činnosti vysoko
hodnotená aktivita Ing. Čajku v Medzibrodí, kde pod jeho vedením
bola postavená a slávnostne vysvätená kaplnka, zasvätená sv. Am-
brózovi – patrónovi všetkých včelárov.

Členovia nášho Včelárskeho spolku Dolný Kubín sa zúčastnili
zájazdu do Trenčína na výstavu včelárskych a záhradkárskych po-
trieb Záhradkár – Včelár – Zdravý životný štýl.

Na 7. ročníku Slovenského medového festivalu v Trstenej sa
z nášho spolku zúčastnilo 22 členov. V Správe bolo tiež kriticky kon-
štatované, že do súťaží o najlepší slovenský med a medovinu sa
z nášho Dolnokubínskeho spolku nikto neprihlásil, čo je na škodu
veci.

V diskusii vystúpil predseda SVS Ing. Pavol Kameník, ktorý in-
formoval prítomných o práci Ústredia SVS v r.2013. Rovnako infor-
moval prítomných o pripravovaných cieľoch a aktivitách, ktoré boli
schválené delegátmi 22. VZ SVS v Pláne práce a činnosti Ú SVS na
rok 2014. Okrajovo sa dotkol aj informácie o pripravovaných odbor-
ných včelárskych zájazdoch do Rakúska a do Poľska (Krakova).

Riaditeľ RVPS v Dolnom Kubíne - MVDr. Peter Čulen sa vo svo-
jom diskusnom príspevku zameral na Národný program eradikácie
moru včelieho plodu v r. 2014 a konštatoval, že výskyt nebezpečných
nákaz v okrese Dolný Kubín klesá. Vyzdvihol tiež dobrú spoluprácu
s naším Včelárskym spolkom Dolný Kubín. V diskusii ďalej vystúpili
viacerí členovia Spolku, pričom im na ich prípadné otázky a dotazy
ihneď odpovedali a reagovali členovia vedenia Včelárskeho spolku
Dolný Kubín resp. prítomní zástupcovia Ú SVS a R VPS.

 V závere rokovania boli slávnostne odmenení a vyznamenaní
zaslúžilí členovia Včelárskeho spolku Dolný Kubín.

Bronzová medaila bola udelená pr. B. Trnovcovi a Čestné
uznania za vykonanú prácu v prospech slovenského včelárstva boli
udelené pr. A. Kočalkovi, V. Toiflovi, Ing. A. Dankovi, J. Zvarovi
a Š. Kajanovi.

Programom rokovania Výročného snemu boli aj voľby do Výboru
Včelárskeho spolku Dolný Kubín. V týchto voľbách bol zvolený nový
7 - členný Výbor Včelárskeho spolku Dolný Kubín a 3 členná Re-
vízna komisia Včelárskeho spolku Dolný Kubín.

 Na záver predsedajúci poďakoval prítomným za ich účasť a so
želaním zdravia a dobrého včelárskeho roka rokovanie Výročného
snemu ukončil.

 Ing. Martin Kosa
 predseda Včelárskeho spolku D. Kubín



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20140424101009
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     475
     322
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         1
         AllDoc
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     5.6693
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     20
     24
     23
     24
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





