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§ 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Táto Smernica upravuje: 

a) práva a povinnosti čestných a  kolektívnych  členov Zväzu; 

b) výpočet a spôsob úhrady členského. 

 

2. Čestným  členom Zväzu môže byť fyzická alebo právnická osoba. Kolektívnym členom   

môže byť právnická osoba v zmysle platných právnych predpisov. 

Členstvo vo Zväze je dobrovoľné. 

 

3. Tento interný predpis sa nevzťahuje na členstvo riadneho člena. Podmienky riadneho 

členstva vo Zväze upravujú Stanovy Zväzu. 

 

 

§ 2 

Podmienky čestného členstva 

 

1. Čestnými členmi Zväzu sa môžu stať právnické a fyzické osoby so zvláštnymi zásluhami o 

presadzovanie myšlienok rozvoja včelárstva. Čestné členstvo jednotlivo udeľuje Výkonný 

výbor SZV. Čestné členstvo môže vzniknúť iba so súhlasom fyzických a právnických 

osôb. 

 

2. Čestní členovia Zväzu majú tieto práva: 

a) zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia; 

b) vyjadrovať sa k prerokovávaným bodom programu; 

c) ochrany a podpory svojich záujmov v rozsahu vymedzenom Stanovami Zväzu a v 

súlade s nimi; 
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d) podpory pri sporoch s kompetentnými orgánmi štátnej správy v oblasti včelárstva; 

e) využívať všetky informácie, pokiaľ nie sú predmetom obchodného tajomstva, alebo nie 

sú znakmi nekalej konkurencie. Využívať individuálnu pomoc v oblasti konzultácií a 

poradenstva a ďalších služieb za predpokladu, že tým nedôjde k poškodeniu záujmov 

iných členov Zväzu; 

f) využívať všetky zariadenia, ktoré má Zväz k dispozícii a výhody, ktoré poskytuje. 

 

3. Čestní členovia Zväzu majú tieto povinnosti: 

a) aktívne spolupracovať na dohodnutom programe činností Zväzu; 

b) dodržiavať Stanovy Zväzu; 

c) poskytovať orgánom Zväzu podklady a informácie potrebné k uskutočňovaniu cieľov a 

úloh Zväzu. 

 

4. Čestné členstvo je časovo neobmedzené a nie je viazané na zaplatenie zápisného 

ani členského príspevku. Členstvo čestného člena vzniká dňom uvedeným v rozhodnutí o 

udelení čestného členstva. 

 

5. Členstvo čestného člena zaniká: 

a) kedykoľvek na základe rozhodnutia čestného člena; 

b) na základe rozhodnutia Výkonného výboru SZV o  vylúčení čestného člena zo Zväzu. 

 

6. Čestnému členovi, ktorý závažným spôsobom porušil Stanovy, tento interný predpis, alebo 

dlhodobo neplní členské povinnosti, môže Výkonný výbor SZV dočasne pozastaviť výkon 

členských práv, alebo ho vylúčiť zo Zväzu. 

 

7. Čestní členovia nemajú právo hlasovať na zasadnutí Valného zhromaždenia Zväzu. 

 

8. Čestný člen nemá povinnosť hradiť zápisné a jeho členské príspevky sú dobrovoľné. 

 

 

§ 3 

Podmienky kolektívneho členstva 

 

1. Právnické osoby môžu v rámci Zväzu pôsobiť ako kolektívny člen zastupujúci záujmy 

zoskupenia a podieľajúci sa na plnení úloh Zväzu v oblasti včelárstva. 

 

2. Kolektívneho člena vo Zväze zastupuje štatutárny orgán právnickej osoby, resp. ním 

poverená alebo splnomocnená osoba v súlade so stanovami alebo iným základným 

dokumentom kolektívneho člena. Činnosť vykonáva kolektívny člen v súlade s VV SZV. 

 

3. Žiadosť o kolektívne členstvo sa podáva písomne podľa prílohy č.1 doučením poštou na 

adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava. 

 

4.  Zástupca kolektívneho člena uzatvorí s Výkonným výborom SZV Dohodu o kolektívnom 

členstve. Členstvo kolektívneho člena vzniká dňom uvedeným v Dohode o kolektívnom 

členstve.  

 

5.    Kolektívny člen Zväzu má tieto práva: 

a) zúčastniť sa na zasadnutiach orgánov zväzu pokiaľ k účasti nie je vyžadovaná 

pozvánka alebo delegovanie, 

b) ochrany a podpory svojich záujmov v rozsahu vymedzenom Stanovami Zväzu a v 

súlade s nimi, 
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c) podpory pri sporoch s kompetentnými orgánmi štátnej správy v oblasti včelárstva, 

d) využívať všetky informácie, pokiaľ nie sú predmetom obchodného  tajomstva, alebo 

nie sú znakmi nekalej konkurencie. Využívať individuálnu pomoc v oblasti konzultácií 

a poradenstva a ďalších služieb za predpokladu, že tým nedôjde k poškodeniu záujmov 

iných členov Zväzu, 

e) využívať všetky zariadenia, ktoré má Zväz k dispozícii a výhody, ktoré poskytuje. 

 

6.    Kolektívny člen Zväzu má tieto povinnosti: 

a) svojou  činnosťou usilovať o dosiahnutie vysokého štandardu včelárenia na základe 

odborných,  technických a právnych znalostí  s cieľom dosiahnuť trvale udržateľný 

rozvoj v oblasti včelárstva, 

b) dodržiavať Stanovy Zväzu, 

c) aktívne spolupracovať na dohodnutom programe činností Zväzu, 

d) poskytovať orgánom Zväzu podklady a informácie potrebné k uskutočňovaniu cieľov a 

úloh Zväzu, 

e) uhradiť členský príspevok vo výške 100,- eur za PO a na počet včelstiev k 31.9 tak ako 

u riadneho člena, 

f) uhradiť členský príspevok na činnosť Zväzu do 20.1. daného roka 

 

7.  Kolektívni členovia nemajú právo hlasovať na zasadnutiach orgánov zväzu ako riadny 

člen SZV. Členský príspevok kolektívneho člena je určovaný VV SZV.  

 

8. Kolektívne členstvo je časovo neobmedzené a je viazané na zaplatenie členského 

príspevku. Členstvo kolektívneho člena vzniká dňom uvedeným v dohode o kolektívnom 

členstve. 

 

9.   Členstvo kolektívneho člena zaniká: 

a)  kedykoľvek na základe rozhodnutia kolektívneho člena; 

b) na základe rozhodnutia Výkonného výboru SZV o vylúčení kolektívneho člena zo 

Zväzu. 

 

10.  Kolektívnemu členovi, ktorý závažným spôsobom porušil Stanovy, tento interný predpis, 

alebo dlhodobo neplní členské povinnosti, môže Výkonný výbor SZV dočasne pozastaviť 

výkon členských práv, alebo ho vylúčiť zo Zväzu. Za závažné porušenie povinností 

kolektívneho člena sa považuje najmä neuhradenie členského príspevku včas a riadne. 

 

 

§ 4 

Zánik čestného a kolektívneho členstva 

 

1.  Čestný a kolektívny  člen Zväzu môže ukončiť členstvo svojim slobodným rozhodnutím 

kedykoľvek. Svoje rozhodnutie oznámi Sekretariátu Zväzu písomne. Členstvo člena 

zaniká ku dňu doručenia rozhodnutia člena o ukončení členstva. Sekretariát informuje 

Výkonný výbor SZV o zániku členstva na najbližšom zasadnutí Výkonného výboru SZV. 

 

2.  V prípade, že členstvo čestného alebo kolektívneho  člena zaniká vylúčením na základe 

rozhodnutia Výkonného výboru SZV, členstvo zaniká dňom uvedeným v rozhodnutí 

Výkonného výboru SZV o vylúčení člena. Voči rozhodnutiu sa môže čestný alebo 

kolektívny člen odvolať do 15 dní k Rozhodcovskej komisii SZV. 
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§ 5 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1.  Doterajší kolektívny členovia sú povinný svoje členstvo zosúladiť s touto Smernicou 

prostredníctvom Základných organizácií SZV do 30.6.2018, inak členstvo v SZV 

zanikne. 

 

2.   Práva a povinnosti čestných a kolektívnych  členov sú určené Stanovami Zväzu a týmto 

interným predpisom. Iné práva a povinnosti čestných a  kolektívnych členov Zväzu môžu 

členom vzniknúť iba na základe osobitného rozhodnutia Výkonného výboru SZV. 

 

3.  Tento interný predpis bol novelizovaný a schválený na zasadnutí Výkonného výboru 

SZV dňa 20. júla 2019 a nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 2019.  

 

 

  

V Bardejove, dňa 20. júla 2019 

 

 

Ing. Milan Rusnák  

   predseda SZV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 Vzor žiadosti za kolektívneho člena v Slovenskom zväze včelárov 
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Príloha č. 1 Vzor žiadosti za kolektívneho člena v Slovenskom zväze včelárov 

 

 

Hlavička žiadateľa  

___________________________________________________________________________ 

 

 

Slovenský zväz včelárov 

Sekretariát 

Výkonný výbor SZV 

Svrčia 74/14 

842 08 Bratislava 

 

        Mesto, dátum 

 

 

Žiadosť o kolektívne členstvo v Slovenskom zväze včelárov 

 

  

Dolu podpísaný ......................................................................., ako štatutárny zástupca 

.......................................... (názov organizácie, PO, FO, iné) Vás touto cestou žiadam o vstup 

do Slovenského zväzu včelárov ako kolektívneho člena. 

 

Údaje o žiadateľovi: 

Názov: ...................................... 

Sídlo: ......................................  

IČO: ...................................... 

DIČ: ...................................... 

Bankové spojenie: ...................................... 

Číslo účtu: ...................................... 

Štatutárny orgán/majiteľ: ...................................... 

Telefón: ...................................... 

e-mail: ...................................... 

web: ...................................... 

 

 

V ..................................., dňa ..................................... 

 

 

 

 

 

_______________________     _______________________ 

               pečiatka                     podpis 


