Zápis
z VČS ZCHVMSKV uskutočnenej dňa 4. 3. 2017 v Lipotovskom Hrádku v LPJ Gastro.

1. Otvorenie – schôdzu otvoril p. SKlenka a navrhol program. Po vznesení pripomienky ku programu
od Petra Karabela a hlasovaní o jeho návrhu, bol jeden bod z programu schôdze vyňatý (Informácia
o založení AVS). Schôdza pokračovala ďalej v schválenom programe.
2. Voľba komisií – mandátovej a návrhovej
3. Správa predsedu
4. Správa chovateľskej komisie
5. Správa tajomníka
6. Správa o hospodárení v r. 2016 a návrh rozpočtu na r. 2017
7. Správa KRK
8. Prijatie nových členov Združenia
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. záver
2. Voľba komisií
Do mandátovej komisie boli navrhnutí aj schválení: Karol Laco, Marek Števko, Jozef Lešiga
Do návrhovej komisie boli navrhnutí aj schválení: Peter Karabel, Karol Mészáros, Ing. V. Navrátil
3. Správa predsedu – predniesol predseda Združenia Ing. Ján Kopernický
4. Správa chovateľskej komisie – predniesol jej predseda Ing. Lengyel
5. Správa tajomníka – predniesol tajomník Ing. J. Gasper
6.Správa o hospodárení v r. 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017- predniesol pokladník Milan
Priehoda
7. Správu KRK predniesol jej predseda Peter Karabel
8. Prijatie žiadateľov do Združenia predniesol tajomník Ing. J. Gasper
9. Pri prijímaní nových členov do Združenia sa rozvinula diskusia:
Grega – každý kto sa uchádza o členstvo v Združení mal by mať minimálne 10 rokov praxe a min. tých
40 včelstiev. Nemal by byť prvoradým cieľom predaj matiek ale dosiahnuť kvalitu matiek. Tu by mali
vstupovať len tí, ktorí to už vedia robiť.
Tóma – aby každý kto chce byť členom prešiel skúškami, aby mali za sebou školenie a preskúšanie.
K. Laco – kde majú získať noví chovatelia informácie ak nie tu v Združení?
Navrátil – dáva návrh do uznesenia, aby sa pripravila smernica na prijímanie nových členov.
Kopernický – hovoril o školeniach v SoŠ pod Bánošom. Absolventi nemôžu po jednom kurze ovládať
chov matiek. Súhlasí, aby do Združenia vstupovali tí, ktorí to už vedia robiť. Dať do smernice ako má
tento kurz vyzerať alebo by mal mať absolvovanú školu Pod Bánošom v BB.
Noga – vidí sa mu, že sa niektorí boja konkurencie. Boja sa toho, aby mladší neboli lepší. Nikto
nemôže prikazovať ako sa majú chovať matky.
Gasper – vysvetlil, že keď niekoho prijmeme do Združenia to neznamená, že hneď môže chovať
matky. Najprv musí prejsť kontrolou chovu, kde sa ohodnotí jeho včelnica a zázemie, odoberú sa
vzorky včiel na vyšetrenie a prvý rok v Združení nemôže chovať matky. A pýta sa na základe čoho

máme neprijať nových členov do Združenia? Nikde nie je napísané, že členstvo je viazané na x počet
rokov včelárenia na určitý počet včelstiev a pod.
Navrátil – 60-ti členovia nedokážu vychovať dostatočný počet matiek pre žiadateľov na SR.
Dr. Čermáková – bola na schôdzi aj minulý rok a riešilo sa to isté. Je tu chovateľská komisia, ktorá ide
na chov a zhodnotí daný chov. Boli sme na chove a nedoporučili sme niektorým chovať matky pre
nedostatočné teoretické vedomosti aj praktické skúsenosti. Združenie by nemalo byť o ekonomike
ale o kvalite. Bude sa robiť nový plemenársky zákon. Vyjadrila sa aj k testovaniu matiek aj ku
Uzunovovej metóde. Mal by sa urobiť seminár ku tej Uzunovovej metodike. Je podozrenie, že na SR
sa chová všetko možné. Dôraz sa bude dávať na kvalitu a odbornosť.
Kunik – jedna vec je byť členom Združenia a druhá vec je splnenie podmienok na chov včelích
matiek.
Balvan – hovoril o svojej ZO, že nemajú chovateľa včelích matiek a je veľa takých chovateľov matiek
čo nie sú členmi Združenia.
K. Laco – odstupuje od testovania vč. matiek zo zdravotných dôvodov a navrhuje ako náhradu za seba
p. Števka.
Števko – súhlasí s tým, že by mal oficiálne schválenú TS.
Tóma – existujú výsledky morfometrických meraní od Chleba. Je tam veľa z talianskej včely. Aj
v Českej republike to majú zaplienené inými plemenami. Hocikto môže predávať matky. Sme
chovatelia kranskej včely? Dovážame talianky, Buckfast, Sklenárky, Singerky, Vučko. Niekedy sa
tatranky rozdávali zadarmo. Zomreli dobrí chovatelia matiek a nemal kto pokračovať v ich práci. Chce
si dať urobiť rozbor svojich včiel na DNA a zaplatí to zo svojho. Hovoril o Vučkách z UA. Na
nebezpečenstvo roztočíka pri dovoze matiek z UA. Hovoril o MVP v okolitých krajinách, o Vyhláške
41 v súvislosti s filtrovaným medom. Dal med na rozbor a doteraz nemá výsledky.
Navrátil – ku p. Tómovi - máte stále kritické poznámky ku včelárom a to už počúva niekoľko rokov ale
ešte nikdy nepovedal, čo treba robiť aby došlo k náprave.
Noga – o členstve v Zružení a o oprávnení predávať matky. Máme tu zahrnutú kontrolu zdravotného
stavu – melivo + nozéma a ďalšie veci, ktoré musí chovateľ matiek splniť kým dostane dekrét
chovateľa včelích matiek. Netreba nám nové predpisy, len treba dodržiavať to čo už máme splnené.
Keď je niekto členom, to ešte neznamená, že bude produkovať matky na predaj. Kto to doviezol tie
iné plemená matiek? Testovanie matiek nech prejde do dotačnej politiky. Urobiť praktické ukážky na
ÚVč. a nech tam príde ten čo chce skúšať novoprijatých členov.
Piovarči – r. 2003 zakladali toto Združenie. Mali v pláne mať aj dekrét na predaj matiek, ktorý by bol
uznaný v zahraničí. Nových členov treba prijať. Hovoril o kontrolách nových členov a čo všetko by
trebalo v Združení robiť.
Repka – hovoril o liste, ktorý prišiel z MPRV SR. O produkcii medu na SR. Štatisticky nie sme
sebestačný v mede. Združenie nepodalo projekt na čerpanie peňazí na matky. Moravčík tiež nikdy na
paseku peniaze nežiadal.
Grega – jemu nikto nič nedal. Musel si všetko nahonobiť sám. Každý by sa mal vedieť o seba postarať
sám.
Navrátil – p. Repka povedzte aj nejaký návrh do uznesenia keď nikto ešte nepodal žiadny projekt na
čerpanie matiek, dajte vy návrh ako by sa mali čerpať peniaze na chov matiek.
Gasper – projekt na matky bol podaný, keď sa navrhovalo nový NPSRSV. A stručne opísal hlavné
myšlienky dotácie matiek aj plemenárskej práce.
Kopernický – hovoril o uznaných a povolených líniách matiek na SR. Prečítal na ktoré línie sa môže
čerpať dotácia. Nebudeme preferovať zahraničné línie , biodiverzitu včiel chceme robiť z našich
zdrojov.
Tóma – všetko to treba dať do uznesenia.

10. Návrh na uznesenie – prečítal Peter Karabel. Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
p. SKlenka a Kopernický ukončili schôdzu.

Zapísal Ing. Gasper

