
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Čadci /ZO SZV/ 

 

Schválené výborom zoszv Čadca dňa: 20.3.2020 
 

P R O G R A M -výročnej schôdze dňa 29.3.2020 
 
1. Otvorenie 

2. Privítanie hostí   ...................................................................................................................... 
 

....................................................................................................................................................... 
     Dovoľte aby som vás oboznámil s programom výročnej schôdze:                           
 

3. Program výročnej schôdze  

 

- Uctenie pamiatky zosnulým včelárom. + KrčmárikP, MagátM., PalúchŠ., MoravčíkM 
- Voľba   návrhovej,   mandátovej komisie.                            Zapisovateľa: 
 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

-      
-     Správa o činnosti za rok 2019. 
      Noví členovia  ZOSZV Čadca 

- Správa o hospodárení2019 a rozpočtu na rok 2020. 
- Plán práce na rok 2020. 
- Čestné uznania a vyznamenania, ţivotné jubileá.  

- Správa revíznej komisie ZO SZV Čadca. 
- Diskusia, rôzne príspevky. Voľba člena  KRK ZOSZV čadca na nasledujúce obdobie 2020-2022 

- Uznesenie. 
- Záver. 

4. Hlasovanie  -kto je za                                      .................................. 

 
                         -kto je proti tomuto programu     ..................................  

 
                         -zdrţal sa niekto hlasovania       .................................. 
 

 
Dovoľte aby sme minútou ticha uctili pamiatku zosnulých včelárov: 

 
                ................................................................................................................................................. 
 

                                                                                           prosím povstaňte 
 

                                                     Ď A K U J E M ! 

 
Hostia:  ...................................................................       .............................................................. 

 
.................................................................................       ............................................................... 

 
.................................................................................       ............................................................. 
 

.................................................................................       ............................................................... 
 

...............................................................................       ............................................................... 
 
.................................................................................       ............................................................... 

.................................................................................       ............................................................... 
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SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2019 
Milé dámy a páni včelári, hostia.  

      
 Rok s  rokom sa strieda a naše stretnutie akosi súvisí s volebnými udalosťami. Keď pred 

rokom sme mali po prezidentských voľbách tak tento rok sa niesol s  plánovanými parlamentnými 

voľbami, ktoré “chvála Bohu“ sú uţ za nami ( na konci februára). Aj SZV prešlo voľbami a Valné 

zhromaţdenie sa konalo 6. apríla 2019, na ktorom sa zvolilo  nové vedenie SZV: predseda p. Ing.M 

Rusnák, podpredsedovia p. R. Chlebo, p. Š. Uţák a p. M. Vavrica. Za ţilinský región bol do ÚKRK 

zvolený p.Schelly. Novým predsedom ţilinského regiónu sa stal p. M. Belan. 

Máme zhodnotiť minulý rok 2019 - ale v úvode spomeniem  prvé mesiace súčasného roka, 

keď máme uţ februárové a marcové prelety včielok za nami, ktoré boli v pekné slnečné dni 

a peľnice liesky, vŕby, tisy sa otvorili o čosi skôr ako inokedy. Slabá zima podporila nadpočetnosť 

škodcov včiel a včelínov. 

Včelár a včielky však ešte do pekných stálych dní nemajú vyhrané a preto je veľmi dôleţitá 

kontrola, čistenie a starostlivosť prípadne preliečenie do konca marca. 

Uplynulý rok väčšina z nás bude hodnotiť ako -  nie tak slabý a podpriemerný pre horné 

Kysuce v súvislosti znášky - hlavne medovice - melecitózy. Na kysucké podmienky počasie v čase 
jarného ranného rozvoja 2019, aţ tak výrazne nepreriedilo počty včelstiev ako v 2017. Prelety 

včelstiev boli v polovici februára aţ marec v optimálnom čase ešte pred výročnou schôdzou r.2018,  

V máji nastal následný rozvoj včelstiev v chladnom zamračenom počasí,  ktoré zotrvávalo aţ do 

konca mesiaca s daţdivým počasím. Jarný med z apríla málokto stihol vytočiť.Teplá jar naštartovala 

naše včelstvá aj prírodu, no studený a daţdivý máj nedovolil včelám 2-3 týţdne vyletieť. Dokonca 

bolo nutné zvlášť silné včelstvá dokrmovať, aby neskolabovali pre nedostatok zásob.V júni však  

prišlo teplé počasie nielen cez dni ,ale aj v nociach teplá klíma sa podpísala o rozvoj mšíc  a vošiek 

–a tzv melecitózy . Bolo treba naozaj vytáčať med v 1-2 týţdňovom predstihu. 

 V júli prišlo slnečné počasie kde sme čakali lipové znášky ale nič sa nekonalo.  Akurát tak pre seba 

si včielky niečo nazbierali. Bolo treba  udrţiavacie zásahy –lebo včelstvá boli v kondícii a na 

vrchole sily, kde potrebovali aj veľa konzumovať. Priemerne vyššie teploty nedokázali vytvárať 

dostatočné mnoţstvo nektáru. Vyššia teplota pre rozvoj klieštika bola ideálna . Niektoré včelstvá na 

včelniciach boli zdecimované nadpočetnosťou varroazy. Toto obdobie mesiacov august - september 

sa vyznačoval preliečovaním BEEHIVE CLEAN ojedinele kys.mravčou- V októbri preliečovaním 

AVARTINOM, ktorý účinne pôsobil na klieštika, ba niekde v niektorých včelstvách sa musel 
opakovať. V mesiaci november pretrvávalo teplé počasie na očisťovacie prelety včiel, dôleţité pre 

pokojný nástup zimovania. Boli aj rabovky, premnoţené osy.Niektorí včelári po dohodách 

s dôverníkmi a veterinárnymi asistentmi vykonali v konci roka preliečenie aerosolovaním či uţ 

Varidolom alebo -M1 aer.  Mrazivá, snehová zima sa objavila aţ v decembri –a veľmi krátko–január 

nie typický pre Kysucký kraj -podpriemer.  

V členskej základni 211 s1776 - 1780 včelstiev. 

Milí priatelia !  

      Počas roku 2019 bolo podľa plánu činnosti 9 výborových schôdzi, a to:12.1.,25.1.,15.2.,15.3.a 

31.3,  26.4.,26. 7.,24.8.  27. 9. , 6.12. 2019.  

Výbor ZO SZV v Čadci pracoval v 3- člennom zloţení počas kalendárneho roka s 90% účasťou na 

schôdzach. K činnosti napomáhali úsekoví dôverníci .Revízna komisia pracovala v 2-člennom 

zloţení počas kalendárneho roka s60% účasťou na všetkých schôdzach.  

       Výbor sa zaoberal s riešením naliehavých úloh súvisiacich s plánom činnosti na rok 2019, 

zabezpečením členských schôdzi, prednášok, liečiv, odovzdávaním liečiv dôverníkom a následne 

členom. Informácie z obeţníkov SZV Bratislava. Po schôdzi  na základe záujmu sme 
zabezpečili rozvoz líp (Tilia japonica)a cukromedového cesta poda objednávok v spolupráci 

s dôverníkmi Laš J, Laš P,. 2č.8.sme mali stretnutie s včelármi z PL-Wisly –kde sme  boli pozvaní 



aj na včelnice Wislanskej oblasti. Od nás 4 autá včelárov- od naši včelárov nebol taký záujem ako sa 

očakávalo. V auguste sme sa tieţ zúčastnili osláv 100 rokov zaloţenia Ústredia včelárskych spolkov 

na Slovensku, ktoré sa konali vo včelárskom skanzene Kráľová Pri Senci. Uţ v júni aţ do septembra 

sa k ţiadosti  vykonávali prehliadky včelstiev čo bolo jednou s podmienok CEHZ ZA na základe 

vyhlášky 285/2017 ZO sa zapojila do vypracovania projektu  a následného čerpania finančných 
prostriedkov k zabezpečeniu liečiv, prednášok, prehliadok včelstiev, technických 

prostriedkov(medomety,ul.váhy), podpory kočovania/1vč./, NV 135/2017. Do testovania medov sa 

zapojil 1 včelár  avšak refundácia mu nebola hradená. Zo strany členov neboli zaznamenané 

písomné  sťaţnosti. V ZŠ Horný Vadičov prebiehali prednášky predsedom ZO-Včelie produkty. 

Členské schôdze.- boli v termínoch:  

31.3,  26.4.,26. 7.,24.8.  27. 9. , 6.12. 2019. Účasť na členských schôdzach je  pribliţne 40 aţ 50  
členov, čo je asi jedna  štvrtina z celkového počtu členov. Najväčšiu účasť ako vţdy mala a má 

výročná členská schôdza, kde je účasť – aţ cez polovica základne .Tam sme rozdávali novým čl. 

DVD z 90výročia organiz. včelárenia v Čadci,broţury. označenia včelníc v zmysle 285/2017. 

Na schôdzach sa riešili beţne organizačné veci, prijímanie nových členov/ obsah OBEŢNÍKOV 

SZV Bratislava, zaisťovanie liečiv pre včelstvá, overovanie ţiadostí na dotáciu Ministerstva 

pôdohospodárstva SR a prednášky o včelárení. Tieţ novinky z časopisu VČELÁR-  

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA, STAVY VČELSTIEV -v zloţení obcí a mesta Čadca bez zmien. 

Stav včelstiev v hornej časti  Kysúc u členov ZO SZV 

V roku 2019 organizácia evidovala 211členov s 1780 včelstvami a poklesom v roku na 1776 a 2 

členovia bez včiel. . Taktieţ z podkladov RVPS evidujeme 25 neorganizovaných včelárov  s cca 90 

včelstvami.  O dotáciu MP SR ţiadalo 210členov s 1762vč. Štátna dotácia na včelstvo bola vo výške 

4€tz.. Vyplácanie ako aj výber poplatkov na rok 2019 prebiehal súbežne v zmysle uznesenia. Treba 

zdôrazniť, ţe súčasťou dotácie je povinná prehliadka včelstiev asistentomAULV a čitateľné 

vypísanie ţiadosti a potrebnej dokumentácie.  
ZDRAVOTNÁ PROBLEMATIKA VČIEL  

Včelári dôvernici zo Skalickej doliny absolvovali kurz AULV v LH. V r2020 to čaká ostatných 

AULV preškolenia. Včelstvá v roku 2018 boli liečené v jarnom období VARIDOL – individuálne aj 

BEEHIVE CLEAN a jesenné obdobie (október) AVARTIN-amitráz,aerosol M1-fluvalinát +H2O. 

Kaţdý člen je povinný zapisovať a viesť evidenciu pouţitý liečiv v Knihe veter.úkonov Ev. listiny 

zabezpečuje výbor ZO.  

OSVETOVÁ AVÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 

     Spolupráca ZO SZV Čadca so SZV Bratislava je na dobrej úrovni .  Kladne hodnotíme aj 

spoluprácu s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Čadca.  

Vzájomné kontakty a stretnutia udrţujeme so včelármi z Českej republiky –Bystrice nad Olší 

a Poľskou republikou – Wisla včelárenia. Vzájomne sa informujeme o vzájomných podujatiach. Pre 

informovanosť a odborný rast včelárov iniciujeme objednávku časopisu VČELÁR. Odberu 70ks a 1 

Včelařství CZ a1Moderní včelař. Kaţdý člen ZO SZV Čadca dostáva Včelársky kalendárik 

s termínmi stretnutí členských schôdzí a teraz kaţdý člen dostal stolový kalendár 2018. Objednávky 

je nutné hlásiť uţ v októbri, novembri  s nutnosťou aj zaplatenia ako aj členských 
príspevkov.???zaplatiť  čo niektorí včelári nedodrţujú potom zaplatiť 12 eur –dodatočne. 

Váţená „včelárska rodina“milí prítomní 3x zdravie zdravie, zdravie , o to v týchto pohnutých časoch 

kde z kaţdej strany počúvame o KORONA-víruse. Je nutné rešpektovať nariadenia vlády, 

zdravotníctva a pod.NIKTO NEVIE DOKEDY bude trvať táto pandémia a čo prinesie, aký 

pohľad na nás ľudí, prírodu a ţivot ako taký... moţno bude treba nový spôsob informovania cez 

internet viac aplikovať ako aj vzájomnú telefónovú a e-mailovú komunikáciu. 

Porozumenie, disciplína, do ďalších dní nám zaručí naplnenie cieľov, ktoré si kladieme moţno na 

celom svete. Pre chovateľov včiel okrem osobných ţelaní, jedno zo ţelaní je, aby usilovné včielky 

mali  zdarný rozvoj, aby príroda bola k nim štedrá, plná nektáru, medovice, peľu. Všetci sa 

podieľajme pri vzájomnej spolupráci, zdravého chovu včiel, osvety včelárenia ako súčasť tradičnej 

ľudovej kultúry.  
                                      Ďakujem za pozornosť.       Vypracoval predseda ZO  Ing. Martin Slovák 



 

 

 JUBILANTI 2020        

1 Gavlas Ignác Okružná 

153/6 

Čadca 04.03.1940 80 

2 Straňava Jozef Brehy 1004 Čierne 19.01.1960       60 

3 Koudelka Ján Gabori 139 Oščadnica 13.02.1950           70 

4 Králik Rudolf, 

Mgr. 

Centrum 1462 Oščadnica 10.10.1970 50 

5 Kucharčík Ján Centrum 1232 Oščadnica 08.02.1940 80 

6 Bojko Jaroslav Korcháň 975 Raková 30.01.1960      60 

7 Čagala Ondrej Trstená 1132 Raková 26.03.1950           70 

8 Kovalíček Vladimír Petrova 469 Raková 27.11.1940 80 

9 Gavlak Pavol 496 Skalité 15.02.1960       60 

10 Varmus Rudolf, 

Mgr. 

816 Skalité 14.04.1970 50 

11 Konkol Anton, Ing. 605 Staškov 19.11.1950           70 

12 Filo Jozef Gachov 749 Zákopčie 25.01.1970 50 

 

BLAHOžELáME   ......odovzdanie Pamätných listov..... 
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UZNESENIA Z VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÓDZE DŇA 29.3.2020 
 

Členská schôdza schvaľuje : 13. Uznesenie Preškolenie AULV v min.5ročnom intervale 
-odoslať navrh na všetky moţne useky za účelom presadenia. Je to podpora VUZV LH 
Kto je za toto uznesenie nech zdvihne ruku!                 ............... 

Kto je proti!                                                                    ...-........ 
Kto sa zdrţal hlasovania !                                              ....-...... 

 

Členská schôdza schvaľuje : 14. Uznesenie pre RZ SZV ZA a VV SZV.................................. 

 
 

Hlavné úlohy SZV   na roky 2017-2020 
-Na základe existujúcich skutočností v oblasti intenzifikácie poľnohospodárstva i ďalších hrozieb nasmerovať 

vzdelávanie včelárov na nové postupy v prevencii chorôb, dezinfekcii a tepelného ošetrovania včelstiev, ako 

aj na ochranu pred novými nebezpečenstvami. Postupne pripravovať včelárov na udrţanie ţivotaschopnosti 
včelstiev aj po zákaze pouţívania tzv. „tvrdej” chémie na ochranu včelstiev.  

 
-Zaviesť pružný monitoring novodobých negatívnych vplyvov na včelstvá (chemizácia, monokultúry, 

ochudobnenie včelej pastvy, sprievodné patologické javy sprevádzajúce varroázu so zverejnením aktuálnych 

informácií na webovej stránke SZV/ZSV, aby sa predišlo hromadným úhynom včelstiev).  
 

-Pokračovať vo vzdelávaní a posilňovaní pozície Asistenta úradného veterinárneho lekára (ďalej len AUVL) 

v rámci veterinárnej legislatívy ako hlavného garanta vyspelej odbornej praxe v pridelených teritoriálnych 
obvodoch, najmä z hľadiska kontroly zdravotného stavu a kočovania.  

 

-Pripraviť novelizovanú „Príručku pre AUVL vo včelárstve“ v spolupráci so Štátnou veterinárnou správou 
SR.  

 
-Vytvoriť „Kočovný poriadok“, ktorý upraví práva a povinnosti kočujúcich včelárov a zároveň posilní 

postavenie AUVL.  

 



-Vydať knižne manuál „Správna včelárska prax“ a publikáciu „Výživa včiel“.   
 

-V dotačnom systéme vo zvýšenej miere podporovať stabilizované produkčné včelnice  (v kategóriách 50, 100, 

150 a viac včelstiev) ako budúci základ odboru a metodický vzor pre nastupujúcu mladú generáciu.  
 

-Propagovať značku Slovenský med a podporovať držiteľov ochrannej známky Slovenský med a 

osvetovou činnosťou získavať včelárov na splnenie kritérií pre získanie tejto ochrannej známky. Zabezpečiť 
vykonanie opatrení voči falšovateľom medu a špekulatívnemu kapitálu.  

- V rámci plánu práce všetkých organizačných štruktúr SZV preferovať stratégiu kvalitatívneho rastu 

slovenskej včelárskej základne formou diverzifikácie činností, s realizáciou maximálnej pridanej hodnoty priamo 

u včelára, ako nástroja ochrany odboru pred vonkajšími konkurenčnými tlakmi a zvýšenia podielu i pestrosti 

slovenských včelích produktov na domácom trhu.  

-Odborne a metodicky viesť a vzdelávať doterajších vedúcich včelárskych krúžkov , získať nových a tak 

zvýšiť počty včelárskych krúţkov, počet detí, mládeţe i dospelých do voľnočasových aktivít v oblasti včelárstva 
a zabezpečiť kontinuálnu obmenu včelárskej členskej základne.  

 
-V spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre preskúmať možnosti otvorenia študijného 

odboru Včelár/včelárka.  

 
- Prehlbovať spoluprácu sdružobnými včelárskymi organizáciami , najmä prostredníctvom členstva v 

organizáciách  Apimondia, Apislavia, EPBA aBeeLife. Pokračovať v nastúpenom trende prezentácie slovenského 

včelárstva prostredníctvom účasti v medzinárodných súťaţiach včelích produktov a prezentácie SZV na 
najvýznamnejších včelárskych podujatiach.    

 
-Prijať a rozpracovať morálno-etický kódex člena SZV. 
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UZNESENIA Z VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÓDZE DŇA 29.3.2020 
 

Výročná členská schôdza schvaľuje a berie na vedomie: 

 
1. Správu o činnosti ZO SZV Čadca za rok  2019 a plán práce na rok 2020. 

2. Správu o hospodárení za rok 2019 a rozpočet na rok 2020. 
3. Správu revíznej komisie ZO SZV Čadca. 

4. Príspevok do svoj pomocného fondu podľa nahláseného počtu včelstiev dôverníkom a to 0,10EUR ako 
intravilán tvoreného v ZO Čadca-s moţnosťou výdavku na zdravotné prehliadky a zvyšok svojpomocn fond  

5. Členské pre SZV 0,75EUR/včelstvo a prispevok ZO SZV 0,65€ /včelstvo/+0,15€ technické vybavenie 

a liečivá0,20€ správne popl.0,25€ /aj u nových členov/, ako aj spôsob vyplácania dotácii 4€ cez dôverníkov 
s výplatnými lístkami tak ako predchádzajúci rok-a 2,00€ vrátka po uhradení odvodov. 

6. Potrebné výdavky výboru, dôverníkov, asistentov, nutnosť úhrady internetu,telef,paušál náklad.  
7. Dodrţiavanie stanov SZV a prijímanie nových členov s pohovorom o chove včiel a povinnou účasťou na  

členských schôdzach,zápisné 5€ +plné náklady na zdrav. prehliadku1€/vč +dopr.liečiv 

8. Hlavné úlohy 11 VZ SZV, národný program stabilizácie a rozvoja včelárstva na roky 2016-2020, moţnosti 
čerpania dotácií s podporou EU plne vyuţiť všetky moţnosti, registráciu chovu včiel na základe schválenej 

NV285/2017-finančné prostriedky na účte ZO z roka 2019 pouţiť pre čerpanie finančných prostriedkov 
z eurofondov ako krytie pre následnú refundáciu v roku2020– rozvoj, propagáciu ZOSZV Čadca. 

9. Postup pri zabezpečení vhodných liečiv podľa nariadenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy/ŠVPS/. 

Zabezpečenie technických pomôcok pre skvalitnenie práce. 
10. Prácu s ţiakmi v krúţku –Mladý včelár/začínajúci/ pod vedením  predsedu ZO – ich  finančnú podporu zo 

strany ZO ako aj s podporou NV 337/2019 a smerníc SZV 
11. Pozdravy susedných a partnerských zahraničných včelárskych organizácií. 
12. Nový člen-čerpanie dotácii  z NV 337/2019 až po 1 roku evidencie –členstva v zoszv čadca cez ţiadosť. 

  



Výročná schôdza ukladá:              
1. Zabezpečiť menoslov  včelárov s počtom včelstiev a stanovišťom  pre SZV Bratislava a všetkým 

obciam/mestu/ zdruţujúcich členov z ich lokalít na ich vyzvanie.    – výbor zo szv čadca. 
2. Zabezpečiť včas liečivá,technickú pomoc cez národný program, povereniaAULV v spolupráci s regionálnou 

veterinárnou a potravinovou správou Čadca.,prehliadky , členská schôdza –apríl. 

3. Ţiadosti o štátnu dotáciu včas rozmnoţiť a doručiť ţiadajúcim včelárom na sept.2019-2020. 
Vyhotoviť splnomocnenia dôverníkov. -  Spolupráca výboru ZO s dôverníkmi. Vypracovať ţiadosť 

o podporuNV 337/2019.            Termín Jún 2020 
4. Pripraviť odborné prednášky s prednášateľmi a do stretnutí zaradiť videá o včelárení.T:priebeţne 
5. Objednané liečivá odovzdať dôverníkom priamo na júlovej schôdzi s určením termínu liečenia. 

6. Spolupracovať s Regionálnym kysuckým osvetovým centrom, Kysuckým múzeom, Novinami 
„KYSUCE“, „KYSUCKÉ NOVINY“, KTV. 

7. Prekontrolovať nahlásené počty včelstiev s ţiadosťami o štátnu dotáciu.  RK ZOčadca  T:jún-júl 
8. Povinnosť včelárov  hlásiť skutočné stavy včelstiev na nárok na dotáciu. Umoţniť výboru ZO SZV 

a AULV ich prehliadku a kontrolu v zmysle zákona a nariadení.+ čestné prehlásenia o doplnení 

stavov v porovnaní CEHZ/cent. evidenc.hosp.zvierat ZA  kde sú nutné aj RČ-rodné čísla 

FARMARA-chovateľa včiel 

9. Previesť dôkladnú kontrolu všetkých včelstiev v oblastiach  Z:, dôverníci, Asistenti veter lekárov 
Slovák,LašJ.,LašP. ,Králik, ,Hrtánek, Papik, Telička, VarmusR.  Noví od juna UrbanekJ,BugajŠ 

10. Dôstojne pripraviť včelárske vďakyvzdanie/ na konci roka s ochutnávkou medu. Výbor, 

dôverníci,čl. Plánovať stretnutie včelárov na TROJMEZí- Čierne Hrčava august 3tia so-ne 2020 
11. Všetkým členom ZO zaplatiť si časopis VČELAR, členské do SZV a príspevok do ZO čadca do 

konca kalendárneho roka 2020.    Zodpovední všetci členovia zoszv čadca. 
                                                                                                                                   V Čadci dňa 29.3.2020  
Kto je za toto uznesenie nech zdvihne ruku!                 ....................... 

Kto je proti!                                                                    ...................... 
Kto sa zdrţal hlasovania !                                              ......................  

 
Predseda Ing. Martin Slovák    Tajomník: Mgr. Jozef Laš    Hospodár: Milan Chabreček 
 

 

 
 

 

 

 


