Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Čadci /ZO SZV/

P R O G R A M -výročnej schôdze dňa 28.3.2021
1. Otvorenie
2. Privítanie hostí z dôvodu pandémie COVID 19- nepozvaní
Dovoľte aby som vás oboznámil s programom výročnej schôdze:
3. Program výročnej schôdze
-

Uctenie pamiatky zosnulým včelárom. + Vojtuš Peter – Očšadnica, iní po hlásení dôverníkov...
Voľba návrhovej, mandátovej komisie.
Zapisovateľa:

............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
- Správa o činnosti za rok 2020.
Noví členovia ZOSZV Čadca
- Správa o hospodárení 2020 a rozpočtu na rok 2021.
- Plán práce na rok 2021.
- Čestné uznania a vyznamenania, životné jubileá.
- Správa revíznej komisie ZO SZV Čadca.
- Diskusia, rôzne príspevky. Voľba člena KRK ZOSZV čadca na nasledujúce obdobie 2021-2022
- Uznesenie.
- Záver.
4. Hlasovanie -kto je za
perlolamom
-kto je proti tomuto programu
-zdržal sa niekto hlasovania

0................................
0..............................

Dovoľte aby sme minútou ticha uctili pamiatku zosnulých včelárov:
.................................................................................................................................................
prosím povstaňte
ĎAKUJEM!
Hostia: ...................................................................

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................
.................................................................................
.................................................................................
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...............................................................
...............................................................
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UZNESENIA Z VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÓDZE DŇA 28.3.2021
Perlolamom..
Výročná členská schôdza schvaľuje a berie na vedomie /BV/ v mimoriadnej pandemickej situácii:
1.
Správu o činnosti ZO SZV Čadca za rok 2020 a plán práce na rok 2021.
2. Správu o hospodárení za rok 2020 a rozpočet na rok 2021.
3.
Správu revíznej komisie ZO SZV Čadca.
4.
Príspevok do svojpomocného fondu podľa nahláseného počtu včelstiev dôverníkom a to 0,10EUR ako
intravilán tvoreného v ZO Čadca-s možnosťou výdavku na zdravotné prehliadky a zvyšok svojpomocn. fond
5.
Členské pre SZV 0,75EUR/včelstvo a príspevok 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 paušálne výdavky výboru, dôverníkov, asistentov, nutnosť úhrady internetu, telef, paušál náklad.
7.
Dodržiavanie 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.
BV-Hlavné úlohy 13 VZ SZV, národný program stabilizácie a rozvoja včelárstva na roky 2021-2025,
/zrušené a preložené z dôvodu pandémie COVID19/ Obežník č. 3_2020 – k zmene termínu konania XIII.
Valného zhromaždenia možnosti čerpania dotácií s podporou EU plne využiť všetky možnosti, registráciu
chovu včiel na základe schválenej NV285/2017-finančné prostriedky na účte ZO z roka 2020 použiť pre
čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov ako krytie pre následnú refundáciu v roku2021– 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. Nový člen-čerpanie dotácii z NV 337/2019 až po2 rokoch činnosti –členstva v zoszv čadca cez žiadosť.
11. BV:https://vcelari.sk/2021/03/obeznik-szv-c-7-2021-k-poskytnutiu-prispevku-z-2-dani-z-prijmov-za-rok2020/
12. BVz 15.2:https://vcelari.sk/2021/02/obeznik-szv-c-5-2021-k-celoslovenskemu-monitoringu-uhynu-vcelstiev/
Výročná schôdza ukladá:
1. Zabezpečiť menoslov včelárov s počtom včelstiev a stanovišťom pre SZV Bratislava a všetkým
obciam/mestu/ združujúcich 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-máj.
3. Žiadosti o štátnu dotáciu včas rozmnožiť a doručiť žiadajúcim včelárom na sept.2020-jul2021.
Vyhotoviť splnomocnenia dôverníkov. - Spolupráca výboru ZO s dôverníkmi. Vypracovať žiadosť
o podporuNV 337/2019.
Termín Jún 2021
4. Pripraviť odborné prednášky s prednášateľmi a do stretnutí zaradiť videá o včelárení.T:priebežne
5. Objednané liečivá odovzdať dôverníkom priamo na júlovej schôdzi s určením termínu liečenia.
6. Prekontrolovať nahlásené počty včelstiev s žiadosťami o štátnu dotáciu. RK ZOčadca T:jún-júl
7. Povinnosť včelárov hlásiť skutočné stavy včelstiev na nárok na dotáciu. Umožniť 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
FARMÁRA-chovateľa včiel už od 1-viac včelstiev...
8. Previesť dôkladnú kontrolu všetkých včelstiev v oblastiach Z:, dôverníci, Asistenti veter lekárov
SlovákM,LašJ.,LašP. ,KrálikR, ,HrtánekĽ, PapikF, TeličkaĽ, VarmusR.,UrbánekJ. Noví...?
9. Dôstojne pripraviť včelárske vďakyvzdanie/ na konci roka s ochutnávkou medu. Výbor,
dôverníci,čl. Plánovať stretnutie včelárov na TROJMEZí- Čierne Hrčava august 3nedeľa2021
ak to dovolí pandemická situácia..
10. Všetkým členom ZO zaplatiť si časopis VČELAR, členské do SZV a príspevok do ZO čadca do
konca kalendárneho roka 2021, alebo z dotácie na opeľ. činnosť. Zodpovední všetci členovia
zoszv čadca.
V Čadci dňa 28.3.2021 výbor zoszv čadca
Kto je za toto uznesenie nech zdvihne ruku!
Perlolamom – a cez úsekových dôverníkov...
Kto je proti!
......................
Kto sa zdržal hlasovania !
......................
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SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2020
Milé dámy a páni včelári, hostia. ....nadviažem na slová šéfredaktora J. Repku

....áno je na každom z nás čo chceme, čo zvládneme na základe osobných fyzický
a psychických síl, ktoré sú u každého iné... Ak sa zamyslíme na geo-polohu Kysúc vo vzťahu k
včeláreniu sme na tom omnoho horšie ako nižšie položené oblasti a okresy. Počúvame o podpore
ovocinárom, poľnohospodárom, iným vo vzťahu k nepriaznivým poveternostným podmienkammrazom a pod. ..ale kto - kde počuť o podpore včelárom v tejto oblasti a pre horšie severnejšie
oblasti???!!! Taký nepriaznivý rok 2020 vo včelárstve nepamätajú ani tí skôr narodení pre horné
Kysuce.
Máme zhodnotiť minulý rok 2020 nedá mi opomenúť COVIDOV-ú situáciu, ktorú nie každý
dobre znáša. Už vyše roka cítime a počúvame najviac z rádia, TV- čo to vlastne prišlo... rok2020 sa
nesol v akomsi nie dosť dobrom duchu... a niektorí včelári to vnímajú aj v tomto jarnom období
keď našli včelstvá zoslabnuté... uhynuté... ako sa vyjadril šéfredaktor v hore uvedenom článku je na
každom z nás ako ďalej...
Uplynulý rok väčšina z nás bude hodnotiť ako ten slabý a podpriemerný pre horné Kysuce
v súvislosti znášky hlavne nektáru, nie tak medovice. Na kysucké podmienky počasie v čase jarného
ranného rozvoja 2020, až tak výrazne nepreriedilo počty včelstiev. Prelety včelstiev boli v polovici
februára až marec v optimálnom čase, ale nastal následný rozvoj včelstiev v chladnom zamračenom
počasí, ktorá zotrvávalo až do začiatku mája. V apríli síce prišlo teplé počasie nielen cez dni ,ale aj
v nociach teplá klíma sa podpísala o zrýchlený rozvoj flóry. Však 40 dňový včelí zákon mal rešpekt
u každého včelára a s obavami z prípadných výkyvov počasia sme pozerali čo sa deje v jarnom
období. Z rýchleho kvitnutia a nektárodajnosti rakýt, lúčnych kvetov, ovocných stromov, marhúľ,
broskýň ,javorov, malinčia a pod. nedokázali prezimované včelstvá nanosiť a vytvoriť znášku ako
predchádzajúci rok-bolo to primrznuté. Májové mrazy dokonali bielu krásu aj jabloní...
Málokto by predpokladal v po-časovo posunutom období na Kysuce, že bude dáky med.
Vytáčanie medu sa stalo sviatkom ako sú vianoce 1krát v roku.
V júli prišlo ako také daždivé počasie v striedaní sa s pekným ale nie tak dostatočne vlhkým kde
sme čakali lipové znášky príp. medovicové – a nič. Bolo treba prikrmovať podnecovať,
udržiavať...včelstvá.. ako aj preliečiť. Bolo treba udržiavacie zásahy –lebo včelstvá boli v kondícii
a na vrchole sily, kde potrebovali aj veľa konzumovať. Priemerne nižšie teploty nedokázali vytvárať
dostatočné množstvo nektáru tobôž medovice.
Niektoré včelstvá na včelniciach boli zdecimované. Akurát tak pre seba si včielky niečo nazbierali
Toto obdobie mesiacov august - september sa vyznačoval preliečovaním BEEHIVE CLEAN
ojedinele kys. mravčou- V októbri preliečovanie AVARTINOM, ktorý účinne pôsobil na klieštika,
ba niekde v niektorých včelstvách sa musel opakovať. V mesiaci november pretrvávalo teplé
počasie na očisťovacie prelety včiel, dôležité pre pokojný nástup zimovania. Niektorí včelári po
dohodách s dôverníkmi a veterinárnymi asistentmi vykonali v konci roka preliečenie aerosolovaním
či už Varidolom alebo -M1 aer. Vlhké, sychravé počasie sa podpísalo k tvorbe vírusov čo bolo
vidieť na jarných počtoch včelstiev.
Tuhá mrazivá, snehová zima sa neobjavila až v decembri –január až február2021- typická pre
Kysucký kraj.
Milí priatelia !
Počas roku 2020 bolo podľa plánu činnosti 9 výborových schôdzi, a to:8.1.,15.1,9.2.,20.3.a 29.3,
26.4.,26. 7., 6. 9. , 23.10.a13.12. 2020.
Výbor ZO SZV v Čadci pracoval v 3- člennom zložení počas kalendárneho roka s 85% účasťou na
schôdzach. K činnosti napomáhali úsekoví dôverníci .Revízna komisia pracovala v 3-člennom
zložení počas kalendárneho roka s80% účasťou na všetkých schôdzach. Veľa práce sa telefonicky
potvrdzovalo na základe pandemickej situácie.
Výbor sa zaoberal s riešením naliehavých úloh súvisiacich s plánom činnosti na rok 2020,
zabezpečením členských schôdzi, liečiv, odovzdávaním liečiv dôverníkom a následne členom.
Informácie z obežníkov SZV Bratislava. Na základe záujmu sme zabezpečili rozvoz
cukromedového cesta podľa objednávok v spolupráci s dôverníkmi

Už v máji až do júna sa k žiadosti vykonávali prehliadky včelstiev čo bolo jednou s podmienok
CEHZ na základe vyhlášky 285/2017 ZO sa zapojila do vypracovania projektu a následného
čerpania finančných prostriedkov k zabezpečeniu liečiv, prednášok, prehliadok včelstiev,
technických prostriedkov, podpory kočovania/1vč./,Aktuálne platí NV 135/2017. Do testovania
medov sa nezapojil nikto v r.2020. Zo strany členov neboli zaznamenané písomné sťažnosti.
Z PPA máj.2020 bola ohlásená kontrola u poberajúcich včelárov a čerpania NV 135/2017
Prednáška predsedom ZO-Včelie produkty v ZŠ Turzovka- jún 2020.
Členské schôdze.- boli v termínoch:
29.3, 26.4.,26. 7., 6. 9. , 23.10.a13.12. 2020.... Účasť na členských schôdzach fyzicky hromadne
nebola, ale po telefonickom dohovore sa riešili nutné nálažitosti z dôvodu pandémie COVID19.
ČLENSKÁ ZÁKLADŇA, STAVY VČELSTIEV -v zložení obcí a mesta Čadca ostáva ako
v minulom roku.
Stav včelstiev v hornej časti Kysúc u členov ZO SZV
V roku 2020 organizácia evidovala 221členov s 1853 včelstvami a 2 členovia bez včiel. . Taktiež
z podkladov RVPS evidujeme 15 neorganizovaných včelárov s cca 80 včelstvami. O dotáciu MP
SR žiadalo 216členov s 1842 Štátna dotácia na včelstvo bola vo výške4€ . Vyplácanie ako aj výber
poplatkov na rok 2021 prebiehal súbežne v zmysle uznesenia. Treba zdôrazniť, že súčasťou dotácie
je povinná prehliadka včelstiev asistentom AULV a čitateľné vypísanie žiadosti a potrebnej
dokumentácie.
ZDRAVOTNÁ PROBLEMATIKA VČIEL
Včelstvá v roku 2020 boli liečené v jarnom období VARIDOL – individuálne aj BEEHIVE CLEAN
a jesenné obdobie (október) AVARTIN-amitráz,aerosol M1-fluvalinát +H2O. Každý člen je povinný
zapisovať a viesť evidenciu použitých liečiv v Knihe veter.úkonov Evidenčné listiny zabezpečuje
výbor ZO. Vo februári 2020 prebehlo preškolenie AULV v LH a v juni 2020 pre začiatočníkov
AULV, kde sa zúčastnil Urbánek Jozef.
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 bez stretnutia udržujeme 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 85ks a 1 Včelařství CZ. Každý člen ZO SZV Čadca dostáva Včelársky kalendárik
s termínmi stretnutí členských schôdzí a teraz každý člen dostal stolový kalendár 2020. Objednávky
-zmenu je nutné hlásiť už v októbri, novembri s nutnosťou aj zaplatenia ako aj členských
príspevkov.???zaplatiť čo niektorí včelári nedodržujú potom zaplatiť 11 eur aj teraz po členskej
schôdzi pokladníkovi.
Vážená „včelárska rodina“ pred rokom ... 3x zdravie Včelárstva, zdravie , šťastie, priateľstvo, do
ďalších dní nám zaručí naplnenie cieľov, ktoré si kladieme. Platí aj po roku... sme v období
očkovania proti COVID19 a snáď to prinesie obrat v v pandemickej situácii... Pre chovateľov včiel
okrem osobných želaní, jedno zo želaní je, aby usilovné včielky mali zdarný rozvoj, aby príroda
bola k nim štedrá, plná nektáru, medovice, peľu, a počasie i teploty boli lepšie ako v roku 2020. Aj
bez stretávania sa na členských schôdzach- dokážeme fungovať / máme telefóny, mobily/ nie je to
úplne najlepšie ale aj včelstvo, keď mu niečo chýba prepne na tzv. úspornejší režim...
... podieľajme sa pri vzájomnej spolupráci, zdravým chovom včiel, osvety včelárenia ako súčasť
tradičnej ľudovej kultúry . ...tak nám pán Boh pomáhaj...
Ďakujem za pozornosť.

Vypracoval predseda ZO Ing. Martin Slovák

JUBILANTI 2021
Blahoželáme- včelári zoszv
Čadca
1
2

Rajčan Štefan
ChovaniakPeter

Zákopčie
Svrčinovec

11.06.1961
27.6.1951

60
70

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Mitrenga Peter
Čambor Pavol, Ing.
Krčmárik Dominik
Bzdilík Marián
Vojtuš Jozef
Jaroš František
Laš Ferdinand
Gužík Jozef
Varholík Vladimír
Poláček Emil
Knocik Dušan
Kráľ Jozef, Mgr.
Gonek Miroslav
Dlabáč Pavol
Podsklan Ján

Svrčinovec
Svrčinovec
Skalité
Raková
Oščadnica
Olešná
Čierne
Oščadnica59i
Čadca
Čadca
Čadca
Čadca
Čadca
Čadca
Čadca

30.10.1951
26.08.1961
22.05.1951
17.03.1971
17.08.1971
21.05.1951
10.01.1951
30.04.1971
02.08.1971
31.01.1951
11.01.1951
13.09.1951
26.06.1951
16.12.1951
15.09.1951

70
60
70
50
50
70
70
50
50
70
70
70
70
70
70

BLAHOŽELÁME ......odovzdanie Pamätných listov- letný termín alebo cez dôverníkov.
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UZNESENIA Z VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÓDZE DŇA 28.3.2021
Členská schôdza schvaľuje : 13. Uznesenie: odoslať do CEHZ menoslov osôb čo nepatria do zoszv
čadca v zmysle stanov SZV...
Kto je za toto uznesenie nech zdvihne ruku!
Kto je proti!
Kto sa zdržal hlasovania !

Perlolamom- za výbor
...-........
....-......

Členská schôdza schvaľuje : 14. Uznesenie pre RZ SZV ZA a VV SZV..................................
Kto je za toto uznesenie nech zdvihne ruku!
Kto je proti!
Kto sa zdržal hlasovania !

...............
.....-......
................

Členská schôdza schvaľuje : 15. Uznesenie pre RZ SZV ZA a VV SZV
Kto je za toto uznesenie nech zdvihne ruku!
Kto je proti!
Kto sa zdržal hlasovania !

......
.....-........
................

Hlavné úlohy SZV na roky 2020-2024 -z dôvodu preloženia 13. VZ SZV
neurčené....?

Slovenský zväz včelárov Základná organizácia v Čadci
P L Á N P R Á C E na rok 2 0 2 1
DOM KULTÚRY ČADCA
Mesiac
Dátum
Program IBAN SK46 0900 0000 0000 5199 0884 IČO001783490030
JANUÁR Výborová schôdza+D Dotácie2020 –rozdelenie dôverníkmiVL,Družobné organizácie - návštevy

11.1. PIA o14,30 členská rozdelenie úloh, príprava kalendárikov 2021, vyznamenania, jarné liečenie
25,1
Dom kultúry Čadca pozvánky, plán práce na rok 2021, členské 0,77SZV... RZZA ?
FEBRUÁR 14.2 . NEo15,00 výbor+D+čl Kalendáre -Zápisníky 2020, Informácie s-SZV Ba0,77, Členské1,23, poistenie, školenieAULV
atď.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MAREC Výborová schôdza Upresnenie a priprava priebehu výročnej členskej schôdze – rôzne.
22. 3.POn o 14,30 prip telefonicky Odovzdanie zoznamov včelárov ... e-mail je
zoszvcadca@centrum.sk
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MAREC Výročná – členská. Správa o činnosti a úlohy za rok 2020, správa o hospodárení2019
28. 3. o 9,00
a rozpočet, revízna správa, vyznamenanie, diskusia,
Estradka Dom kultúry Čadca Rokovanie,uznesenia ,občerstvenie ,KALENDÁRIKY 2021,Zápisníky
Výborová
Zhodnotenie výročnej členskej schôdze, upresnenie prednášok
NE
28. 3. 12.00
VZ SZV 13 TRENČÍN –prednáška. /apríl/
Pandémia COVID19 Lieky na jarné ošetrenie, Informácie okolo dotácie. Prednáška-Chov včelich matiek
Poznámka :2.4.je Veľkonočný piatok IBAN: SK 35 5833 0000 00020 0166 5273 SZV BA pre
pladby časopisov, literatúry a pod...
APRÍL
Výborová schôdza+D+čl Podklady k dotáciam Príprava čl. schôdze s prednáškou Včelie
produkty
25. 4. o 15,00
Videoprojekcia s včelárskou tematikou. NV 337/2019
NE
Dom kultúry Čadca
Prípisy SZV a obežníky, noví členovia, objednávanie liekov
Členská
Prednáška . včelie produkty IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273
25. 4. o 15,00
Videoprojekcia s včelárskou tematikou.
Dom kultúry Čadca k včelárskej problematike, obežníky, prípisy SZV, žiadosti na dotácie
. 15.30 -výbor+zdravotní asistenti aj MAJ-termin cez telefon jun žiadosti
JÚN Výborová schôdza - žiadosť členov ZO o dotáciu na 2021/2022 telefonicky
27.6 16-17 hod Nedela
zoszvcadca@centrum.sk
JÚL 25.7 Výborová schôdza Rozdávanie liekov objednaných v júni, noví členovia, MEDY do 20 .7
. o 15,00
obežníky SZV, príprava členskej schôdze na 9,00 hod.
NE
Dom kultúry Čadca ostatné organizečné záležitosti. /Video o včelách/
Členská schôdza
Trvalé dokumenty SZV: presuny včiel, kočovka, zdrav.
26.07. o 15,30
predpisy, a hygiena, svojp. poistný fond a iné – tajomník,
Dom kultúry Čadca podpr., predseda, členské veci, obežníky, prípisy SZV stavy včelstiev.
SEPTEMBER Výborová schôdza Správy dôverníkov o spáde klieštika po VariDol,
5.9. o 15,00
inštruktáž o konkretnom liečení včiel Avartinom,M1-aerosolVAT1
NE
Dom kultúry Čadca
Príprava čl. schôdze na 15,30 hod. s videoprojekciou
.
dôverníkov, obežníky, prípisy.
OKTOBER Členská
Videoprojekcia s včelárskou tematikou. časopis VČELÁR-poplatky.
22.10. o 15,30
dôrazom na prevenciu včiel. chorôb, beseda a zaujímavosti
PIA
Dom kultúry Čadca problematike včelárenia, členské veci, noví členovia.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DECEMBER
Výborová+ Tradícia – Včelárske vďakyvzdanie, oblátkovanie s medmi včelárov,
Med do ústavov detí o pod., medovníčkovanie , súťaže detí-vyhodnotenie 15 hod.
12.12. 15 hod DOTACIE 2021 / ZO SZV+DK
NE
členská
Vyhodnotenie práce za rok 2021, plán práce na rok 2022 vyznamenania
, Paušalne naklady ,Odmeny za rok 2021, Kalendáre /Zápisníky/.
Dom kultúry Čadca
Prípravy na ZO v roku 2021. Med do detských domovov ,kriz.centra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
S prihliadnutím na potrebu koordinácie činností s KIC- Domom kultúry v Čadci.COVID19 -opatrenia
NCZI - Národné centrum zdravotníckych informácií

http://www.nczisk.sk/Pages/default.aspx
Zmena termínu vyhradená a vo včasnom predstihu predložená vo VČELÁRSKOM OKIENKU v DK
Tel 0903 306565 zoszvcadca@centrum.sk
Čadca 11.1.2021 schválené 28.3.2021

