Z činnosti našich R SVS

Slovenský
včelár

Výročná členská schôdza
R SVS v Želovciach
V nedeľu 9. marca 2014 sa v doobedňajších hodinách v reštaurácii Fontána v Želovciach konala Výročná členská schôdza
včelárov R SVS Želovce. VČS otvoril priateľ Július Oravec, nakoľko predseda spolku
pr. Mikuláš Kajtor sa z vážnych zdravotných dôvodov nemohol VČS zúčastniť.
Naše pozvanie na VČS prijali a sa jej zúčastnili aj vzácni hostia a to – predseda SVS
– Ing. Pavol Kameník, krajský zmocnenec
za Banskobystrický kraj – RNDr. Jozef
Žigo a vedúca sekretariátu Ú SVS p. Lýdia
Kubinová.

Po privítaní prítomných členov R SVS
Želovce a hostí pokračovala členská
schôdza prečítaním Správy o činností
R SVS za rok 2013 a prednesením Plánu
úloh na rok 2014. Prítomných včelárov po
prečítaní správy potešilo, že naša členská
základňa sa v závere roka 2013 rozrástla
o ďalších 5-tich nových členov. Taktiež je
potešujúce, že vekový priemer našich členov oproti minulým rokom je nižší, vďaka
prijatiu mladších včelárov do našich radov.
Z plánu činností na rok 2014 sa včelári
mohli dozvedieť o plánovaných akciách,
ktoré budú organizované R SVS Želovce
a rovnako o akciách, ktoré bude v priebehu
r. 2014 organizovať pre členov Spolku –
Ústredie SVS.
Taktiež do plánu činností bolo zahrnuté aj organizovanie včelárskej výstavy na
ZŠ, ktorej cieľom je propagácia včelárstva
a včelích produktov medzi žiakmi základných škôl. Tento rok by sme chceli zorganizovať túto výstavu na ZŠ vo Veľkej Čalomiji.
Po prečítaní Správy o hospodárení
Regionálneho spolku Želovce za rok 2013,
ktorú predniesol p. Gabriel Babka, nasledovala diskusia. Hlavnou témou diskusie
bol najmä zdravotný stav včelstiev, nákup
liečiv a ich správne používanie a aplikovanie. Taktiež sa veľa diskutovalo aj o dotáciách a ich spôsobe vyplácania. Niektorí

včelári vyjadrili svoj nesúhlas so súčasným
spôsobom podávania žiadostí a vyplácania
dotácii z NP prostredníctvom Združenia
Slovenská včela.
V rámci konštruktívnej diskusie predseda SVS – Ing. Pavol Kameník oboznámil prítomných členov s plánom práce
a činnosti Ústredia SVS v r. 2014. Rovnako sa zmienil aj o problémoch, ktoré počas
uplynulého roka 2013 trápili naše vedenie
SVS a súviseli najmä s neustálym tlakom
a atakmi Ing. Gála, ktoré smerovali k cielenej snahe a pokusom o likvidáciu nášho
SVS.
Vedenie R SVS Želovce v tomto bode
programu informovalo svojich členov
o skutočnosti, že nielen pracovníčky Združenia Slovenská včela, ale i priamo predseda ZSV – Ing. Gál niekoľko krát telefonicky oslovili predsedu R SVS Želovce
i ďalších funkcionárov R SVS Želovce, pričom počas týchto telefonických rozhovoroch podmieňovali vyplatenie schválených
dotačných prostriedkov z NP prestúpením
celého Želovského regionálneho spolku do
základnej organizácie Slovenského zväzu
včelárov. Prítomní členovia R SVS Želovce jednohlasne odmietli takéto správanie
Ing. Gála i pracovníkov ZSV a vyjadrili
svoje slobodné rozhodnutie i jasnú deklaráciu ďalšieho členstva v Spolku včelárov
Slovenska.

Počas krátkej prestávky čakalo členov
R SVS Želovce chutné občerstvenie a po
ňom Výročná členská schôdza pokračovala v priateľskej diskusii až do popoludňajších hodín.
Tibor Husár
tajomník R SVS Želovce
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