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S M E R N I C A  

Slovenského zväzu včelárov 

k činnosti lektorov a prednášajúcich odborníkov vo včelárstve 

 

 

Článok I. 

Základné ustanovenia 

1. Účelom tejto Smernice je upraviť podmienky činnosti lektorov a prednášajúcich odborníkov vo 

včelárstve (ďalej len „prednášajúci odborníci“), spôsob ich menovania a vzdelávania.  

2. Lektori a prednášajúci odborníci sú zaradení do zoznamov lektorov a prednášajúcich 

odborníkov vedených v SZV spravidla na základe návrhu Centra výskumu, ústavu živočíšnej 

výroby Nitra – Ústav včelárstva Liptovský Hrádok (ďalej len „Ústav včelárstva Liptovský 

Hrádok“), ktorý zohľadňuje  návrhy VV SZV, Spolku včelárov Slovenska (ďalej len SVS) 

a iných oprávnených subjektov. Prednášajúci odborníci pred zaradením do návrhu musia 

absolvovať preskúšanie komisiou, ktorú menuje Ústav včelárstva Liptovský Hrádok.  

3. Zoznam lektorov a prednášajúcich odborníkov je vytvorený podľa tém uvedených v prílohe NV 

č. 337/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho 

programu pre sektor včelárstva. Za aktualizáciu zodpovedá SZV. 

 

Článok II. 

Prednášajúci odborníci vo včelárstve 

 

1. Prednášajúcim odborníkom môže byť iba osoba, ktorá je členom niektorého občianskeho 

včelárskeho združenia v rámci SR. SZV môže zohľadniť aj zoznam lektorov inej krajiny 

v rámci EÚ. Prednášajúcich odborníkov menuje a schvaľuje predstavenstvo SZV. 

2. Odborným predpokladom pre menovanie prednášajúceho odborníka je absolvovanie odborného 

vzdelania minimálne druhého stupňa organizované Ústavom včelárstva  Liptovský Hrádok 

a SOŠ Banská Bystrica, kurzu lektorských zručností, prezentačnej zručnosti a preskúšaniu zo 

všeobecných znalostí v oblasti včelárstva formou testu a obhajobou prezentácie pred komisiou. 

Komisia je vytvorená z lektorov menovaných Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok. Činnosť 

a odborné predpoklady prednášajúcich odborníkov – vedúcich Včelárskych krúžkov sú 

ustanovené v samostatnom Usmernení SZV č.3/2018 k činnosti a zriaďovaniu Včelárskych 

krúžkov. 

3. Prednášajúci odborníci vykonávajú predovšetkým prednáškové činnosti v prospech SZV. 

Minimálne raz ročne sa aktívne zúčastňujú seminárov. 

4. Raz za 3 roky musia absolvovať seminár končiaci písomným vedomostným testom. Seminár 

organizuje na požiadanie SZV vzdelávacia inštitúcia, ktorá má akreditované vzdelávacie 

programy v oblasti včelárstva.  
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5. Prednášajúci odborníci každoročne povinne publikujú minimálne jeden článok v odbornom 

včelárskom časopise. 

6. Prednášajúci odborník je povinný sa sústavne vzdelávať formou štúdia odbornej včelárskej 

literatúry. Je povinný sa zúčastňovať seminárov a kurzov pre prednášajúcich odborníkov.  

7. Prednášajúci odborník môže svoju činnosť ukončiť na základe zdravotných, vekových a iných 

osobných dôvodov, alebo z nesplnenia podmienok Smernice o činnosti lektorov 

a prednášajúcich odborníkov vo včelárstve. 

8. V prípade, že prednášajúci odborník nesplní podmienky uvedené v tejto Smernici predovšetkým 

čl. II ods. 3, 4 a 5, bude z funkcie prednášajúcich odborníkov odvolaný a vyradený z evidencie. 

Aktivity uvedené v tomto článku je prednášajúci odborník povinný písomne oznamovať SZV 

každý rok do 31.05. 

 

Článok III.  

Lektori 

1. Lektori vyučujúci v kurzoch, seminároch a prednášajúci včelárom sú odborníci výskumných 

ústavov, učitelia univerzít, vysokých a stredných škôl a odborníci so špeciálnymi vedomosťami 

v obore medicíny, veterinárstva, práva alebo biológie. 

2. Lektori sú menovaní na návrh  Ústavu včelárstva Liptovský Hrádok, ktorý zohľadňuje návrhy 

včelárskych organizácií SZV, Spolku včelárov Slovenska a ostatných príslušných subjektov. 

Menuje a schvaľuje ich predstavenstvo SZV. Zoznam lektorov a prednášajúcich odborníkov 

vedie SZV. Lektori sú menovaní spravidla pre jeden obor.  

3. Lektor je menovaný spravidla na 3 roky. Ich činnosť končí uplynutím doby. Môžu byť 

menovaní opätovne. Ad hoc môže byť menovaný lektor komisiou Ústavu včelárstva Liptovský 

Hrádok.  

4. Lektor je povinný na požiadanie viesť seminár pre prednášajúcich odborníkov. Je garantom 

prednášajúcich odborníkov v danom obore.  

5. Je povinný každoročne publikovať minimálne dva články v akomkoľvek odbornom médiu. Jeho 

povinnosťou je každoročne vystúpiť na odbornej konferencii. 

6. Požadované aktivity je lektor povinný písomne oznamovať na SZV každoročne do 31.05. 

 

Článok IV. 

Odmeňovanie lektorov a prednášajúcich odborníkov 

1. Za vykonanie prednášky patrí prednášajúcemu odborníkovi 40 € za vzdelávaciu jednotku 

a lektorovi 50 € za vzdelávaciu jednotku. Vzdelávacia jednotka je 45 min.  

2. Prednášajúcemu odborníkovi a lektorovi patrí náhrada cestovného v sume v prípade, že má 

uzavretú písomnú zmluvu, na ktorej sa dohodne s organizátorom akcie, prípadne ďalšie 

náhrady výdavkov spojených s akciou (parkovné, poštovné, ubytovanie a pod.). Prednášajúci 

odborník a lektor musí vždy preferovať najlacnejší spôsob dopravy na prednášku a osobné 

súkromné auto je použité len vtedy ak sa nedajú použiť iné dopravné prostriedky. 

3. Za vykonanie kurzu 8 a viac vzdelávacích jednotiek patrí prednášajúcemu odborníkovi 

a  lektorovi 20 eur za vzdelávaciu jednotku vrátane všetkých odvodov zamestnávateľa. 

4. Ak prednášajúci odborníci a lektori uzavrú pracovné písomné zmluvy na prednášanie musia 

ich poskytnúť žiadateľovi dotácii SZV na vedomie. Zmluvy musia byť poskytnuté SZV pred 

začatím  školiacej aktivity. 



 

Smern ica  SZV  6 /2019 k  č innost i  l e ktorov  a  prednáša júc i ch  odborn íkov  vo  vče lár st ve    3 | S t r a n a  
 

5. Prednášajúci odborníci a lektori predložia SZV písomné potvrdenie o vyplatení odmeny zo 

strany organizátora vzdelávacej akcie do 14 kalendárnych dní. 

 

Článok V. 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Rozsah, obsah a organizovanie vzdelávacích aktivít upraví SZV internou právnou normou. 

2. Platnosť zoznamu prednášajúcich odborníkov a lektorov sa po jeho aktualizácii a schválení 

predstavenstvom SZV zverejní v časopise Včelár a na webovej stránke SZV. 

3. Smernica nadobúda platnosť schválením VV SZV 16.11.2019. Účinnosť nadobúda dňom 

01.12.2019. 

 
 

 

V Zemplínska Šírava, dňa 16. novembra 2019 

 

 

Ing. Milan Rusnák  

   predseda SZV  

 


