
Zápisnica z VČS ZCHVMSKV konanej dňa 19. marca 2016 na „Borovej Sihoti“ 
v Liptovskom Hrádku. 

Program: 
1.Otvorenie – VČS otvoril jej predseda Ing. Ján Kopál, privítal prítomných. Keďže bol hendikepovaný – 
chorý a nemal hlasivky  v poriadku, požiadal aby jeho správu predniesol Vladimír Sokol. Hovoril o nie 
jednoduchej práci vo výbore za to dlhé obdobie čo je predsedom. Boli aj ťažšie chvíle ale vždy sme sa 
vedeli pochopiť. Poprial prítomným veľa zdravia a šťastia v ďalšom živote a pri práci so včelami.  
Schôdzu viedol p. Milan Janco. Informoval o niektorých organizačných pokynoch aj o zasadacom 
poriadku. Vyzval, aby si do prostriedku sadli len členovia Združenia. Dal hlasovať o programe schôdze, 
ktorý bol jednomyseľne schválený. 
2. Voľba komisií 
Do jednotlivých komisií boli navrhnutí a následne zvolení : 
Mandátová komisia – Karol Laco, Marek Števko, Tomáš Kopernický 
Volebná komisia – Gustáv Noga, Marek Štefko, Karol Mészároš 
Návrhová – Peter Karabel, Peter Harag, Martin Piovarči 
3. Správu predsedu predniesol Vladimír Sokol 
4. Prijatie nových členov 
Na základe členských prihlášok, tajomník Ing. Gasper, predstavil uchádzačov o členstvo v Združení.  
Na požiadanie J. Tómu sa postupne sami predstavili aj samotní uchádzači okrem M. Maniaka, ktorí 
nebol prítomní na schôdzi. J. Lešiga predstavil aj p. Maniaka. Navrhol ho prijať za člena.  
Predseda mandátovej komisie informoval, že schôdza je uznášaniaschopná. Osobitne sa hlasovalo 
o každom jednom uchádzačovi, všetci boli väčšinou hlasov prijatí: Ing. Štefan Fašánek, RNDr. 
Stanislav Karáč, Emília Konvičková, Pavol Kozáčik, Martin Maniak, Štefan Rusiňák, Ing. Zoltán 
Sárkány, Ing. Zdenko Vrábel, Ladislav Zarecký, Ing. Rudolf Žilka, Pavel Laktiš. 
5. Správu o hospodárení za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 predniesol pokladník Milan 
Priehoda. 
6. Plán hlavných úloh na rok 2016 – 2017 prečítal Stanislav Mlynarčik 
7. Správu KRK prečítal jej predseda Peter Karabel. 
8. Informácie o testovaní matiek a ďalšie informácie podal tajomník Jaroslav Gasper. 
9. Správu chovateľskej komisie podal jej predseda Jozef Lengyel. 
10. Ocenenie zaslúžilých členov  
Ocenený bol dlhoročný predseda Ing. Ján Kopál „Cestným členstvom“ a vecným darom, tiež 
dlhoročný člen Jozef Tóma – vecným darom.  
11. Voľby 
O spôsobe volieb informoval tajomník Ing. Gasper a predseda volebnej komisie Dr. Noga. Boli 
predstavení kandidáti a voľby prebehli tajne, vhadzovaním lístkov do urny. Volebná komisia po sčítaní 
hlasov, počas prestávky rokovania, podala správu o výsledku volieb. Výsledky volieb sú zverejnené 
v uznesení.  
12. Diskusia 
Dr. Čermáková – ďakuje za doterajšiu spoluprácu končiacemu predsedovi Združenia a novému 
výboru praje veľa zdaru pri práci. Informovala o zasadnutí UK MPRV, o vznikajúcom novom nariadení 
EK o plemenitbe zvierat. Hovorila o tvorbe centrálneho registra plemenných matiek, o vyšetreniach 
vzoriek včiel na nozematózu a akarapidózu, o nevhodných baleniach – v obálkach. Informovala 
o presune včelstiev v súvislosti so spálou jadrovín a zákaze kočovania. Prítomným popriala veľmi 
dobrú včelársku sezónu. 
Ing. Dušan Kollár- u nich je už 4 roky zákaz kočovania kvôli spále jadrovín. Ako zrušiť ten uzátvor.  
Dr. Čermáková – odpovedala, treba sa obrátiť na ÚKSUP.  
Ing. Kollár – odložence dodávané začínajúcim včelárom nespĺňali požiadavky dané na ich kvalitu. 
Keby nepomohli začínajúcim včelárom posilňovaním rámikmi s plodom, tak by im včely neprežili.  
Ing. Novosádová – počula, že dotácia na matky nebude, aká je pravda? Má problém zistiť počet 



včelstiev u odberateľov matiek, v súvislosti s tým, že dotovať sa môže len 50 % matiek z celkového 
počtu včelstiev. A je problém, keď dotyčný berie matky od dvoch – troch odberateľov.  
Ing. Navrátil – navrhuje zrušiť dotácie na matky a radšej ich použime na niečo inšie. Nemá problém 
predať matky za 20 €. 
Ing. Gál – kvôli začínajúcim včelárom sme terčom kritiky. Pripravuje sa tlačivo, kde každý kto preberie 
odloženec  podpíše v ako stave ho prebral. Po podpísaní to už bude potom jeho problém. Poďakoval 
sa tým, ktorí mu pomohli s predajom odložencov pre začínajúcich včelárov. Vyzval, aby sa aj ďalší 
prihlásili ako dodávatelia odložencov alebo zmetencov.  
Ing. Harag -  nesúhlasí s tým, aby si začiatočník hodnotil kvalitu včelstiev sám.  
Ing. Gál – AÚVL budú pomáhať začínajúcim včelárom. Je návrh, aby koordinátora robilo ZCHVMSKV. 
Do 8. apríla je potrebné dať svoje ceny a počty ak chce ešte niekto dodávať odložence a zmetence.  
Dotácie na matku budú v rozpätí 4 – 10 €. Hovoril o plánovaní počtu odpredaných matiek. Plánovalo 
sa 10 000 matiek a vyrobilo sa na predaj len 3400 ks. Plánovalo sa cez ZCHVMSKV a plánovali aj 
niektoré ZO. Každý nech si nastaví cenu matky na 20 €. 4 € garantuje za každú matku ako minimálnu 
hodnotu matky.  
Ing. Harag – termínov na odovzdávanie podkladov môže byť aj viac, ale cena nech je v rovnaká vo 
všetkých termínoch.  
Ing. Gál – v novom NV bude vyplácaná len jedna cena matky. Počty včelstiev sa berú k 30. septembru 
v 1. termíne a v druhom termíne podľa zisteného stavu počas jarných prehliadok včelstiev. 
 J. Tóma – sú včelári, ktorí predávajú matky bez veterinárneho osvedčenia, dávajú si inzeráty. Žiada 
dať do uznesenia, aby sa pri kontrolách jednotlivých chovov robila aj fotodokumentácia počtu 
chovných úlikov a pod. Niektorí nevedia prelarvovať, aby preukázali svoje vedomosti. On nežiada za 
matky dotáciu, stačí mu 20 € za matku. Aby sme každé tri roky vymenili všetky matky na SR, ročne by 
sme potrebovali odchovať 75 000 matiek. Preto sa vo veľkom využívajú rojové matky. Niektorí sa 
stanú členmi Združenia a hneď ponúka matky na odpredaj. Náhodným dovozom matiek zo zahraničia 
sme si nevychovali ideálnu včelu ale katastrofu. Máme tu miš-maš. Dobabrali sme si vlastnú včelu. 
Dokonca sa do Nemecka doviezli včely z Kalábrie – Talianska, kde sa nachádza už malý úľový chrobák. 
Prostriedkami, ktorými liečime si vlastne trávime včely.  
M. Janco – navrhuje, aby fotodokumentáciu riešil na svojich jednaniach výbor Združenia.  
K. Laco – kde sa má mladý začínajúci chovateľ matiek naučiť a získať informácie ak nie v našom 
Združení.  
Ing. Kopernický – poďakoval za dôveru. Hovoril o zodpovednom prístupe členov Združenia. Noví 
členovia musia získať prax. Systém plemenárskej práce navrhli naši predkovia. Plemenárska evidencia 
pre ŠCH  a chovy v uznávacom pokračovaní je teraz uvedená v Záznamníku chovateľa včelích matiek. 
Vysvetlil, čo je to povolená línia. Postupne prechádzame na centrálny register matiek, aby sme 
postupne vylúčili zahraničné línie.  
Ing. Gasper – podpora podľa NPRSV má byť len na slovenské línie včiel, nie na zahraničné. Tento rok 
sa ešte môže čerpať aj na zahraničné línie. Bude to prechodný rok, aby si každý zabezpečil niektorú 
slovenskú uznanú líniu.  
Dr. Repka – sľúbil PI (plemenárska Inšpekcia), že podá správu z kontrol prevedených PI. Nie každý si 
uvedomuje, čo je to plemenárska práca, chýba vzdelanie. Málo je odborných stretnutí. Nevieme 
vyargumentovať, prečo si má včelár kupovať matky z plemenných chovov. PI urobili kontrolu u 11 
chovateľov matiek. Nie každý chovateľ mal doklad o nadobudnutí matky tzv. evidenčný lístok. Kto 
nevie robiť na PC, už tu nemá miesto. Podľa PI najlepšie mal evidenciu urobenú Ing. Stanislav 
Mlynarčík. Neskoro vydávame Dekréty chovateľov matiek a Osvedčenia o absolvovaní kurzu chovu 
včelích matiek. Nevydávajú sa dekréty o testovaní včelích matiek. Nie sú aktualizované údaje 
o plemenných chovoch v CRV, nedá sa z toho vychádzať. Zahraniční odberatelia matiek pýtajú 
štandard SKV, on ho nikde nevie nájsť. PI sa v ďalších rokoch chce zamerať na TS. Boli posielané 
matky bez sprievodných včiel. Navrhuje urobiť ešte nejaký kurz. V Slovinsku je cena matky 8 €, 
slovinský šľachtiteľský program chovu matiek má 42 strán, chovateľská komisia je ďaleko aktívnejšia 
ako u nás. 



Ing. Kostrian – hovoril o situácii, ktorá nastala uňho na včelnici v priebehu roku 2015. Podrobnejšie 
opísal ako kŕmil, liečil..., napriek tomu prišiel viac ako o 100 včelstiev. Očakáva, že z toho čo 
prezimovalo (cca 60) mu ešte ďalšie vypadnú, straty majú aj viacerí včelári v jeho okolí. Nevie si 
vysvetliť prečo! 
M. Janco – potvrdil, že podobné výpadky v minulých rokoch zažili aj oni v Púchove a okolí.  
13. Návrh na uznesenie prečítal Peter Karabel. Uznesenie  bolo schválené.  
14. Záver urobil Milan Janco, poďakoval za účasť a poprial veľa zdaru pri chove matiek a záverečné 
slovo dal novozvolenému predsedovi. Ten poďakoval za disciplínu počas jednania a starému výboru 
za prácu. Novému výboru poprial veľa zdaru a všetkým prítomným úspešný včelársky rok.  
 
 
Zapísal tajomník Ing. J. Gasper 
 
 
  
 


