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2/2011 

S M E R N I C A  

Slovenského zväzu včelárov 

pre udeľovanie vyznamenaní  

 

Novelizované 20.5.2021 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

Slovenský zväz včelárov (ďalej len „SZV“) vydáva túto smernicu v zmysle § 6 Stanov SZV 

za účelom jednotného postupu pri návrhu a udeľovaní vyznamenaní v Slovenskom zväze 

včelárov. 

 

Článok II. 

Druhy vyznamenaní 

Slovenský zväz včelárov v rámci ocenenia práce funkcionárov a členov Zväzu, ako aj tým, 

ktorí sa v značnej miere zaslúžili o rozvoj včelárstva, v súlade so Stanovami SZV, môže 

udeliť nasledovné druhy vyznamenaní: 

 

1. Čestné uznanie - diplom 

2. Medaila za zásluhy o rozvoj včelárstva III. Stupňa (bronzová včela) 

3. Medaila za zásluhy o rozvoj včelárstva II. Stupňa (strieborná čela) 

4. Medaila za zásluhy o rozvoj včelárstva I. Stupňa (zlatá včela) 

5. Medaila Štefana Závodníka 

6. Medaila Juraja Fándlyho 

 

 

Článok III. 

Subjekty vyznamenania 

Vyznamenaní môžu byť: 

a) základné organizácie SZV, regionálne zložky SZV, výbory ZO SZV,  

b) členovia i nečlenovia Slovenského zväzu včelárov za výsledky vo všetkých oblastiach 

v prospech slovenského včelárstva, 

c) pracovníci štátnej a hospodárskej správy, orgány a organizácie, školy, výskumné 

ústavy za odbornú, vedecko-výskumnú, materiálnu a publikačnú činnosť v prospech 

rozvoja slovenského včelárstva, 
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d) zahraničné včelárske organizácie a cudzí štátny príslušníci, za dlhoročnú spoluprácu a 

dôstojnú propagáciu slovenského včelárstva v zahraničí, 

e) iné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj slovenského včelárstva schválené VV SZV. 

 

 

Článok IV. 

Oprávnenie udeľovať a schvaľovať vyznamenania 

     Z uvedených vyznamenaní môžu schvaľovať a udeľovať: 

1. Základné organizácie SZV 

− Čestné uznanie 

− Medailu a zásluhy o rozvoj včelárstva III. Stupňa (bronzová včela) 

2. Regionálna zložka SZV 

− Medailu za zásluhy o rozvoj včelárstva II. Stupňa (strieborná včela) 

− Medailu za zásluhy o rozvoj včelárstva I. Stupňa (zlatá včela)  

 Predstavenstvo SZV  

− V odôvodnených prípadoch (napr. časová tieseň) možno schváliť a udeliť všetky 

druhy vyznamenaní 

3. Výkonný výbor SZV  

− Medailu Štefana Závodníka 

− Medailu Juraja  Fándlyho 

 

 

Článok V. 

Kritéria pre udeľovanie zväzových vyznamenaní 

1. Zväzové vyznamenanie možno udeliť: 

          a)  čestné uznanie – diplom 

− za aktívnu prácu v ZO SZV, krajských výboroch, za propagáciu a rozvoj 

včelárstva a SZV, pri dosiahnutí výborných výsledkov v súťaží včelích produktov 

a iných včelárskych súťažiach. 

          b)  medaila za zásluhy o rozvoj včelárstva I., II. a III. stupňa 

− za dlhoročnú aktívnu prácu vo vykonávaní zväzových funkcií, 

− k okrúhlym životným jubileám – 50, 55, 60 a vyššie,  

− za odbornú, organizačnú, prednáškovú, publikačnú a výskumnú činnosť vo  

včelárstve. 

          c)  Medaila Štefana Závodníka 

− za dlhoročnú aktívnu prácu vo vykonávaní zväzových funkcií, 

− za odbornú, organizačnú, prednáškovú, publikačnú a výskumnú činnosť vo 

včelárstve, 

− za významný podiel na rozvoji Slovenského včelárstva. 

           d)  Medaila Juraja Fándlyho 

− za zvlášť významný podiel jednotlivcov, alebo organizácii na rozvoji vzájomnej 

spolupráce a propagácie SZV v zahraničí, 

− za významný podiel na rozvoji Slovenského včelárstva. 
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2. Návrhy na udelenie jednotlivých druhov zväzových vyznamenaní môžu predkladať: 

− Člen SZV 

− Ústredné orgány zväzu 

− Funkcionári ZO SZV 

3. U vekovo mladších členov SZV sa odporúča postupovať systematicky pri oceňovaní 

ich práce, a to od udelenia Čestného uznania až po najvyššie.  

Udeľovanie vyznamenaní by nemalo byť v kratšom časovom intervale ako 5 rokov od 

udelenia posledného. 

             V odôvodnených prípadoch môže Regionálna zložka SZV alebo VV SZV udeliť  

  medailu za zásluhy o rozvoj včelárstva I. Stupňa /zlatú včelu/ bez predchádzajúceho          

  udelenia medailí zo zásluhy o rozvoj včelárstva II. a III. stupňa. 

 

 

Článok VI. 

Posudzovanie a schvaľovanie návrhov 

1. Návrhy na udelenie zväzového vyznamenania v kompetencii ZO SZV alebo RZ SZV 

musia byť predkladané zásadne písomne (podľa prílohy 1,2,3,4 a 5) na Sekretariát 

SZV minimálne 30 dní pred dátumom ich odovzdania.  

2. Návrhy prislúchajúce do kompetencie schvaľovania Výkonného výboru SZV musia 

byť  predložené vždy: 

− do 31. mája bežného roku na 2. polrok, 

− do 30. novembra bežného roku na 1. polrok nasledujúceho roka.  

3. Návrhy predložené v medziobdobí nebudú posudzované jednotlivo, ale zaradené až na 

najbližší schvaľovací termín. V odôvodnených prípadoch môže byť návrh predložený 

k schváleniu Predstavenstvu SZV. 

4. Návrhy pri príležitosti životných jubileí musia byť predložené v roku dosiahnutia 

jubilejného veku. 

5. Posudzovanie návrhov na vyznamenanie a ich schvaľovanie v rámci kompetencie 

ZO SZV vykonáva výbor ZO SZV, v rámci Regionálnej zložky SZV Regionálny 

výbor.  

Pri posudzovaní návrhov na vyznamenanie sa vychádza z toho aké zásluhy v zmysle 

čl. 5 boli vykonané od posledného udeleného vyznamenania. 

6. Návrhy spadajúce do kompetencie Výkonného výboru SZV schvaľuje Výkonný výbor 

SZV v prijatím uznesenia. 

7. Evidenciu schválených a udelených vyznamenaní vykonáva Sekretariát SZV. 

8. Evidenciu schválených a udelených vyznamenaní vykonáva aj ZO SZV alebo RZ 

SZV, ktorá návrh na udelenie vyznamenania predložila. 

9. Návrhy schvaľované Predstavenstvom SZV predkladá a odôvodňuje podpredseda pre 

zväzovú činnosť. 

 

 

Článok VII. 

Odovzdávanie zväzových vyznamenaní 



   

 

Smern ica  SZV  3 /2017 pre  ude ľovan ie  vyznamenan í     4 | S t r a n a  

1. Odovzdávanie zväzových vyznamenaní je slávnostným aktom a preto sa odporúčajú 

využívať nasledovné príležitosti: 

− zasadania ústredných orgánov, ak je vyznamenaný ich členom, 

− slávnostné zasadania pri jubileách Zväzu, základných organizácií, výročné členské  

schôdze ZO SZV, konferencie, zasadnutie regionálnej konferencie, Valného 

zhromaždenia SZV, 

− účasť členov zahraničných delegácií na zasadaniach ústredných orgánov, alebo 

delegátov na podujatiach v zahraničí. 

2. Vyznamenania odovzdáva: 

− predseda, tajomník ZO SZV – v rámci ZO SZV, 

− delegovaný člen vyšších ústredných orgánov v prípadoch jubileí ZO SZV, 

− v ostatných prípadoch predseda, podpredseda Zväzu, predseda Regionálneho 

výboru. 

3. Odmeny k udeleným vyznamenaniam neprislúchajú.  

V odôvodnených prípadoch, na návrh výboru ZO SZV alebo Výkonného výboru SZV, 

môže byť vyznamenanému poskytnutý vecný dar vo výške, ktorú určí schvaľovací 

orgán. 

 

Článok XIII.  

Záverečné ustanovenia 

1. Držiteľ vyznamenania SZV by mal toto vyznamenanie viditeľne nosiť na odeve 

(okrem Čestného uznania) pri všetkých slávnostných príležitostiach ZO, Regionálnej 

zložky a SZV. 

2. Ak vyznamenaná osoba zomrie, vyznamenanie sa ponecháva pozostalým, nie sú však 

oprávnení vyznamenanie nosiť.  

3. Vyznamenania zabezpečuje a ich distribúciu vykonáva Sekretariát SZV. 

4. Vyznamenania objednané ZO SZV hradí základná organizácia v hodnote výrobnej 

ceny. Vyznamenania udelené Valným zhromaždením a Výkonným výborom SZV sú 

hradené zo zväzového rozpočtu. Vyznamenania udelené Regionálnym výborom sú 

hradené z rozpočtu Regionálnej zložky. 

5. Smernica pre udeľovanie zväzových vyznamenaní bola prerokovaná a schválená 

Výkonným výborom SZV dňa 6.8.2011. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť 

dňom schválenia a zverejnenia. Uvedeným dňom stráca platnosť Smernica pre 

udeľovanie vyznamenaní SZV schválená 16.12.2006  VV SZV. 

6. Novelizácia Smernice SZV pre udeľovanie vyznamenaní bola schválená uznesením 

VV SZV dňa 20. mája 2021, a nadobúda účinnosť od 1. júna 2021. 

 

  

V Bratislave, 20.5.2021 

         Ing. Milan Rusnák 

            predseda SZV 
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Príloha  č. 1 
 

Žiadosť o udelenie vyznamenania 
 
v právomoci ZO SZV 

 

Čestné uznanie - diplom 

Medaila za zásluhy o rozvoj včelárstva III. Stupňa (bronzová včela) 

 

 

 

 

 

ZO SZV : ........................................................................................................................... 

 

Meno a priezvisko, titul : ................................................................................................... 

 

Dátum narodenia: ............................................................................................................. 

 

Druh vyznamenania: ................................................................................................ 

 

Dôvod vyznamenania: ............................................................................................. 

 

.................................................................................................................................. 

 

Dátum odovzdania vyznamenania:.......................................................................... 

 

Doterajšie udelené vyznamenania: /stupeň vyznamenania, dátum vyznamenania/ 

 

............................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

 

 

 

Dňa:        podpis a pečiatka ZO SZV 

 

 

 

 

 

 

Občianske združenie Slovenský zväz včelárov, so sídlom Svrčia 14, 842 08 Bratislava, vás ako prevádzkovateľ v zmysle 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) informuje o spôsobe spracúvania vašich osobných údajov. 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať pre účely administrácie členskej základne SZV. 
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Príloha  č. 2 
 

Žiadosť o udelenie vyznamenania 

 
v právomoci Regionálnej zložky SZV 

 

Medaila  za zásluhy o rozvoj včelárstva II. Stupňa (strieborná včela)   

Medaila  za zásluhy o rozvoj včelárstva I. Stupňa (zlatá včela)  

 

 

 

ZO SZV : ........................................................................................................................... 

 

Meno a priezvisko, titul : ................................................................................................... 

 

Dátum narodenia: ............................................................................................................. 

 

Druh vyznamenania: ................................................................................................ 

 

Dôvod vyznamenania: ............................................................................................. 

 

.................................................................................................................................. 

 

Dátum odovzdania vyznamenania:.......................................................................... 

 

Doterajšie udelené vyznamenania: /stupeň vyznamenania, dátum vyznamenania/ 

 

............................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

 

 

 

Dňa:        podpis a pečiatka  

       zástupcu regionálnej zložky SZV 

 

 

 

 

podpis a pečiatka ZO SZV 

 

 

 

Občianske združenie Slovenský zväz včelárov, so sídlom Svrčia 14, 842 08 Bratislava, vás ako prevádzkovateľ v zmysle 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) informuje o spôsobe spracúvania vašich osobných údajov. 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať pre účely administrácie členskej základne SZV. 
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Príloha č. 3 
 

Žiadosť o udelenie vyznamenania 

 
v právomoci predstavenstva SZV 

 

V odôvodnených prípadoch /napr. časová tieseň/ možno schváliť a udeliť všetky druhy 

vyznamenaní. 

 

 

 

 

ZO SZV : ........................................................................................................................... 

 

Meno a priezvisko, titul : ................................................................................................... 

 

Dátum narodenia:  ............................................................................................................. 

 

Druh vyznamenania: ................................................................................................ 

 

Dôvod vyznamenania: ............................................................................................. 

 

.................................................................................................................................. 

 

Dátum odovzdania vyznamenania:.......................................................................... 

 

Doterajšie udelené vyznamenania: /stupeň vyznamenania, dátum vyznamenania/ 

 

............................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

 

 

 

Dňa:        podpis a pečiatka  

       členovia predstavenstva SZV 

 

 

 

podpis a pečiatka ZO SZV 

 
 

 

 
 

Občianske združenie Slovenský zväz včelárov, so sídlom Svrčia 14, 842 08 Bratislava, vás ako prevádzkovateľ v zmysle 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) informuje o spôsobe spracúvania vašich osobných údajov. 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať pre účely administrácie členskej základne SZV. 
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Príloha  č. 4 
 

Žiadosť o udelenie vyznamenania 
 
v právomoci VV SZV 

 

Medaila Štefana Závodníka 

Medaila  Juraja  Fándlyho 

 

 

ZO SZV : ........................................................................................................................... 

 

Meno a priezvisko, titul : ................................................................................................... 

 

Dátum narodenia:  ............................................................................................................. 

 

Druh vyznamenania: ................................................................................................ 

 

Dôvod vyznamenania: ............................................................................................. 

 

.................................................................................................................................. 

 

Dátum odovzdania vyznamenania:.......................................................................... 

 

Doterajšie udelené vyznamenania: /stupeň vyznamenania, dátum vyznamenania/ 

 

............................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

 

 

Dňa:        podpis a pečiatka  VV  SZV 

 

 

 

podpis a pečiatka ZO SZV  

 
 

 

 

 
 

Občianske združenie Slovenský zväz včelárov, so sídlom Svrčia 14, 842 08 Bratislava, vás ako prevádzkovateľ v zmysle 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) informuje o spôsobe spracúvania vašich osobných údajov. 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať pre účely administrácie členskej základne SZV. 
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Príloha č. 5 
 

Vizualizácia čestného uznania 

 

 
 
Príloha  č. 6 
 

Vizualizácia medailí                    
 

 

Vyznamenanie  III.  stupňa 

Bronzová včela 

 

 
Vyznamenanie 

Štefana  Závodníka 
 

 

 

Vyznamenanie  II.  Stupňa 

Strieborná  včela 

 

 
Vyznamenanie 

Juraja  Fándlyho 
 

 

 
Vyznamenanie  I. stupňa 

Zlatá  včela 
 

 

 


