SMERNICA ZSV č. 6/2013
UPRAVUJÚCA PODMIENKY MENOVANIA ODBORNÝCH PORADCOV CENTRA
ODBORNÝCH PORADCOV ZDRUŽENIA SLOVENSKÁ VČELA
___________________________________________________________________________
Čl. I
Všeobecné podmienky
1. Účelom tejto Smernice je upraviť podmienky menovania odborných poradcov Centra
odborných poradcov ZSV (ďalej len COP ZSV).
2. Odborní poradcovia ZSV sú:
a) menovaní a odvolávaní Predstavenstvom ZSV,
b) zaradení do evidencie COP ZSV.
3. Poskytujú odborné rady pre zabezpečenie plnenia cieľov Národného programu stabilizácie
a rozvoja Slovenského včelárstva, Nariadenia vlády SR č. 107/2014 Z. z. o poskytovaní
pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi
(ďalej len NV 107/2014 Z.z.) v znení n. p. a v súlade s Hlavnými úlohami ZSV
schválenými Zborom zástupcov ZSV.
4. Aktualizáciu evidencie zabezpečuje Sekretariát COP ZSV.
Čl. II
Odborní poradcovia COP ZSV
1. Odborní poradcovia COP ZSV vykonávajú predovšetkým koordináciu, odbornú pomoc
a poradenstvo na národnej úrovni pre zabezpečenie národného programu stabilizácie
a rozvoja slovenského včelárstva, vrátane prednáškovej činnosti, aktívnej účasti na
odborných seminároch a vykonávaní publikačnej činnosti.
2. Odborní poradcovia sú predovšetkým osoby so špecializovanými znalosťami v odbore
včelárskom, veterinárnom, právnom, ekonomickom, biologickom, rastlinno-lekárskej
starostlivosti a pod.
3. Odbornými požiadavkami odborných poradcov sú:
a) vzdelanie
b) lektor alebo prednášajúci odborník
c) prax
d) absolvovanie preškolenia z oblasti plnenia cieľov Národného programu stabilizácie
a rozvoja Slovenského včelárstva a Nariadenia vlády SR č. 107/2014 Z. z.
o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní
s včelími produktmi v znení n. p.
Formálnymi požiadavkami sú:
a) návrh na menovanie členom Zboru zástupcov ZSV,
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b) predbežný súhlas menovaného na menovanie.
4. Na základe návrhu členov Zboru zástupcov ZSV na menovanie, schválení a menovaní
Predstavenstvom ZSV. COP ZSV zaradí odborného poradcu do evidencie a vystaví dekrét
o menovaní. Menovanie sa spravidla týka jedného odboru.
5. Odborní poradcovia môžu byť menovaní maximálne na dobu štyroch rokov. Uvedená doba
môže byť opätovne predlžovaná. Je možné menovanie i na konkrétne problémy
a prednášky ad hoc.

Čl. III
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Platnosť menovania doterajších odborných poradcov pre koordináciu, odbornú pomoc
a poradenstvo pre zabezpečenie národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského
včelárstva, ktorí boli odmeňovaní členmi občianskych združení ZSV z dotačných
prostriedkov, končí dňom 30.11.2016. Uvedeným dňom menuje Predstavenstvo ZSV
nových odborných poradcov ZSV.
2. Smernica nadobúda platnosť schválením Predstavenstvom ZSV dňa 25.6.2013. Účinnosť
nadobúda dňom 1.7.2013.
3. Smernica v úplnom znení obsahuje zmeny schválené predstavenstvom ZSV dňa 28.2.2014
a účinnosť nadobúda dňom 1.3.2014.
4. Smernica v úplnom znení obsahuje zmeny schválené predstavenstvom ZSV dňa
12.10.2014 a účinnosť nadobúda dňom 1.1.2015.
5. Súčasní odborní poradcovia majú možnosť splniť podmienky a byť zaradení do zoznamu
prednášajúcich odborníkov a lektorov v termíne do 30.11.2016.

V Bratislave, dňa 12.10.2014

.................................................
Ing. Ľudovít Gál
predseda ZSV
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