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Druhá marcová sobota – 8. 3. 2014 sa stala
dňom konania Valného zhromaždenia členov
R SVS Hlohovec, ktoré sa už tradične konalo
v priestoroch reštaurácie TERASA. Krásne sl-
nečné počasie už niekoľko dní predznačova-
lo, že Valné zhromaždenie sa ponesie v sláv-
nostnej atmosfére.

 V úvodných slovách pozdravil a privítal
všetkých účastníkov predsedajúci VZ pr. Pa-
vol Miklovič. Schválením programu Valné-
ho zhromaždenia, ktoré bolo prijaté bez pri-
pomienok sa začala jeho pracovná časť. Na
úvod boli navrhnuté komisie potrebné pre
úspešný priebeh rokovania. Voľba mandáto-
vej, návrhovej a volebnej komisie prebehla
bez pripomienok a slova sa mohol ujať pred-
seda R SVS Hlohovec pr. Ing.Peter Ďurka,
ktorý vyzval prítomných, k ucteniu si včelá-
rov, ktorí nás v roku 2013 navždy opustili
symbolickou minútou tichej spomienky.

 Potom sa už v Správe o činnosti venoval
zhodnoteniu plnenia všetkých úloh, s ktorý-
mi sa organizácia v roku 2013 musela vyspo-
riadať. Poďakoval za prácu všetkým úsekovým
dôverníkom, ktorí sprostredkovávajú priamy
kontakt medzi výborom organizácie a jednot-
livými včelármi. Nakoľko je naša organizá-
cia jednou z najväčších – má 184 členov, je
práca úsekového dôverníka nezastupitelná.

Z činnosti organizácie bolo kladne hod-
notené zorganizovanie krajského medového
festivalu v Hlohovci v spolupráci s MO Zá-
hradkárov v dňoch konania Michalského jar-
moku, spoločný zájazd na svetovú výstavu
APIMONDIA 2014 do Kyjeva, ako aj obsta-

 Valné zhromaždenie RSVS Hlohovec

ranie a výdaj liečiva podľa požiadaviek vče-
lárov. Bolo ocenené, že o jesenné liečenie
včelstiev aerosolovým vyvíjačom VAT-1a je
veľký záujem zo strany včelárov, ktorí si uve-
domujú potrebu preliečenia včelstiev v tom-
to bezplodovom období, aby včely išli do ďal-
šej sezóny bez, alebo iba s minimálnym množ-
stvom VD.

Správu o hospodárení predniesol Bc. Pe-
ter Šimon, v ktorej podrobil kritike dotačnú
politiku a hlavne zadržanie finančných
prostriedkov Združením Slovenská včela
a ich nevyplatením za zrealizované aktivity
v r. 2013, čím neboli naplnené plánované príj-
my. Nakoľko výdavky boli vyplácané podľa
prijatého plánu na r. 2013, čiastka na účte
RSVS Hlohovec bola znížená na hodnotu
50 % oproti r. 2012.

Správu revíznej komisie predniesol
Ing. Rudolf Vavro s konštatovaním bezchyb-
ného vedenia či už účtovných, ako aj fyzic-
kých položiek.

 Po odznení oficiálnych správ nasledova-
lo slávnostné udelenie strieborných a bron-
zových medaili Štefana Závodníka, ktorými
boli ocenení členovia R SVS, ktorí sa svojou

činnosťou zaslúžili o rozvoj včelárstva v na-
šom regióne. Bronzová medaila bola udelená
pr. Florkovičovi, Martinkovičovi, Sásikovi,
Šimovi a Zemkovi.
Striebornou medailou boli vyznamenaní –
Bc. Peter Šimon, Pavol Miklovič, Martin Pá-
leník, Slavomír Ivančík a Ľubomír Úradní-
ček.

Nakoľko rok 2014 je aj volebným rokom
pre našu organizáciu, nasledovali voľby, kto-
ré po vyhodnotení volebnou komisiou potvr-
dili do funkcií súčasné vedenie na čele s Ing.
Petrom Ďurkom, k čomu mu srdečne blaho-
želáme.

V priebehu sčítavania hlasovacích lístkov
prebiehala diskusia, v rámci ktorej sme boli
oboznámení krajským zmocnencom Ľ. Van-
čom s úlohami, ktoré vytýčilo 22. Valné zhro-
maždenie SVS v Žarnovici a boli rozpraco-
vané na prvom riadnom zasadnutí Ú SVS
v Trstenej.

S radosťou môžeme konštatovať, že rady
včelárov RSVS sa rozrastajú o mladých nad-
šencov včelárstva. Odzneli aj kritické pripo-
mienky, v ktorých sa hovorilo o potrebe ešte
vo väčšej miere sa zaoberať výchovou mlá-
deže a jej vzťahu k prírode.

Po oficiálnom vyhlásení výsledkov volieb
a prijatím Uznesenia z Valného zhromažde-
nia sa prítomným poďakoval za prejavenú
dôveru staronový predseda Ing. Peter Ďurka.
Želaním zdravia pre včelárov a úspešného
roku 2014 z hľadiska produkcie medu bolo
po vyžrebovaní tradičnej tomboly valné zhro-
maždenie ukončené.

V neformálnej atmosfére potom ešte pre-
biehali ďalšie rozhovory medzi jednotlivými
včelármi. Príjemnú správu o poukázaní fi-
nančných prostriedkov na účet našej organi-
zácie sme sa žiaľ dozvedeli až po ukončení
Valného zhromaždenia a tak sme ju účastní-
kom nemohli tlmočiť, čím by sme ich určite
potešili a povzbudili v ich ďalšej práci.

A že bol 8. marec a v susedstve nášho ro-
kovania bolo kvetinárstvo, viacerí z nás sa
vracali ku svojim domácim včeličkám s kytič-
kou.

 Pavol Miklovič
člen predsedníctva R SVS Hlohovec
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