
                                                                 UZNESENIE 

zo zasadnutia výročnej členskej schôdze ZCHVMSKV zo dňa 11. 

marca 2023  

 
 I.  Berie na vedomie : 

1/ Správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti schôdze 

2/ Výročnú správu ZCHVMSKV 

3/ Správu o hospodárení ZCHVMSKV za rok 2022 

4/ Správu revíznej komisie 

5/ Správu o platnosti testovania matiek a vyťaženosti TS 

 

 

 II. Schvaľuje : 

1/ Návrh rozpočtu na rok 2023 

2/ Nových členov ZCHVMSKV prijatých na tejto VČS : Dezso István 

                                                                                                Horecký Miroslav  

                  Hovan Ján 

                  Šulik Matej 

        

3/ Vydanie dekrétov iba plemenným chovom ktoré produkujú včelie matky z domácich 

uznaných línii. 

4/ V časopisoch uverejniť len tých chovateľov, ktorí odchovávajú slovenské línie matiek 

5/ Paušálne výdavky tajomníkovi ZCHVMSKV vo výške 80€ mesačne 

6/ Paušálnu náhradu členom výboru za rok 2022 v celkovej výške 450€ 

     

 III. Ukladá : 

1/ Kontrolu nových členov s náhodným vybraním ďalších chovov 

2/ Záujemcom o prevedenie inseminačnej služby nahlásiť členovi výboru Vladovi Sokolovi 

do 15. 4. v príslušnom roku 

3/ Každý chovateľ včelích matiek musí odovzdať za rok 2023 matriku plemenných matiek   

a Výkaz odchovaných matiek do 1. 11. 2023 

4/ ZCHVMSKV v spolupráci s PPO pripraví harmonogram inseminácie plemenných matiek 

v plemenných chovoch na základe odovzdaných požiadaviek od plemenných chovov  

5/ Pokračovať v aktualizácii a vedení webovej stránky Združenia 

6/ Každý nový člen musí absolvovať kurz chovu včelích matiek s praktickými skúškami 

7/ Plemenným chovom písomne požiadať ZCHVMSKV o navrátenie ešte žijúcich matiek     

z ukončeného testovania včelích matiek 

8/ Všetkým členom ZCHVMSKV aktívne sa podieľať na priamej propagácii pre nákup 

včelích matiek z registrovaných plemenných chovoch z dôrazom na propagáciu 



v odborných včelárskych periodikách. 

9/ Doručiť členom ZCHVMSKV Záznamník chovateľa včelích matiek 2023 

10/ spustiť elektronickú databázu plemenných matiek pre šľachtiteľské chovy cez 

centrálne úložisko dát OneDrive 

11/ Zorganizovať školenie - seminár na tému ,, eliminácia nozematózy v plemenných 

chovoch. 

12/ uskutočniť zahraničnú exkurziu (Slovinsko) s cieľom oboznámenia sa s technológiou  

zvládnutia vyššej produkcie a expedície včelích matiek.  

 

 

 

 

 

V Liptovskom Hrádku 11. marca 2023                                   
 

 

 

1. Predseda návrhovej komisie:    Sokol Vladimír 
                    

2. Člen návrhovej komisie:            Baranka Peter 

 

3. Člen návrhovej komisie:            Lešiga Jozef 

 

 

 

  


