UZNESENIE
z výročnej členskej schôdze ZCHVMSKV zo dňa 4. marca 2017
I. Berie na vedomie :
1/ Správu predsedu ZCHVMSKV
2/ Správu o hospodárení ZCHVMSKV za rok 2016
3/ Správu revíznej komisie
4/ Správu chovateľskej komisie
5/ Správu mandátovej komisie
6/ Správu tajomníka ZCHVMSKV

II. Schvaľuje :
1/ Návrh rozpočtu na rok 2017
2/ Nových členov ZCHVMSKV prijatých na tejto VČS :
Ladislav Balvan
Vasil Lukáč
Pavel Leczkési
Ing. Ján Cheben
Jozef Orem
3/ Mandátovú komisiu v zložení :
Karol Laco
Jozef Lešiga
Marek Števko
4/ Návrhovú komisiu v zložení :
Peter Karabel
Karol Meszároš
Václav Navrátil
5/ Zmenu pravidiel a tlačív pre poskytnutie dotácie môže schváliť UK MPRV SR o čom
informuje VČS. Dodatočné zmeny v priebehu produkčnej sezóny nie sú záväzné
6/ Minimálne počty včelstiev ŠCH 50 včelstiev a v RCH 35 včelstiev
7/ Podpora na matky z plemenných chovov sa viaže len na domáce uznané línie, nie na
zahraničné línie
III. Ukladá :
1/ Kontrolu nových členov s náhodným vybraním ďalších chovov
2/ Záujemcom o plemenné matky nahlásiť požiadavky o inseminačnú službu tajomníkovi
združenia do 15. 4. v príslušnom roku

3/ Každý chovateľ včelích matiek musí odovzdať za rok 2017 matriku plemenných matiek
do 1. 11. 2017
4/ ZCHVMSKV v spolupráci s PPO pripraví harmonogram inseminácie plemenných matiek
v plemenných chovoch na základe odovzdaných požiadaviek od chovateľov
5/ Každoročne informovať na VČS o ukončení platnosti testácie matiek a tým strate
nároku na získanie prostriedkov NPSRSV
6/ Uskutočniť dva semináre na témy : Šľachtenie včiel a Chov včelích matiek
7/ Pokračovať v aktualizácii a vedení webovej stránky Združenia
8/ Každý nový člen musí absolvovať kurz chovu včelích matiek s praktickými skúškami
9/ Vypracovať smernicu ako prijímať nových členov do ZCHVMSKV
10/ Navrhnúť ďalšiu včelnicu ako TS /Marek Števko, Pliešovce/
11/ Písomne informovať záujemcov o šľachtiteľské chovy o výsledkoch a ďalšom postupe
uznávacieho pokračovania

V Liptovskom Hrádku 4. marca 2017

Zapísal : Peter Karabel

