
FEDERÁCIA VČELÁRSKYCH ORGANIZÁCIÍ

APISLAVIA

Slovenská republika, 842 08 Bratislava 4, Svrčia ul. 14
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STANOVY
FEDERÁCIE VČELÁRSKYCH ORGANIZÁCIÍ 

APISLAVIA

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1 - Federácia včelárskych organizácií APISLAVIA (ďalej v texte iba APISLAVIA) je právnou 
nástupkyňou Všeslovanského zväzu včelárov založeného v roku 1910.
Článok 2 - APISLAVIA je nezisková organizácia, ktorá na dobrovoľnom základe združuje včelárske organizácie.
Článok 3 - APISLAVIA sa zakladá na neobmedzenú dobu činnosti.
Článok 4 - APISLAVIA pomáha svojim členom pri rozvoji včelárstva.
Článok 5 - Oficiálnymi jazykmi sú ruština a angličtina.
NÁZOV A     ADRESA  
Článok 6 - Úplný názov organizácie znie: Federácia včelárskych organizácií APISLAVIA.
Článok 7 - Právna adresa APISLAVIE je totožná so sídlom sekretariátu vedenia Federácie, ktorým je Slovenská 
republika, 842 08 Bratislava 4, ul. Svrčia 14.
DOKLADY A     PEČIATKA  
Článok 8 - Každý písomný dokument vydaný organizáciou musí obsahovať tieto údaje: názov, adresa, údaje 
o registrácii vrátane identifikačného čísla.
Článok 9 - APISLAVIA vlastní okrúhlu pečiatku s nápisom Federácia včelárskych organizácií APISLAVIA, ako 
aj zástavu a logo. V medzinárodnom písomnom styku môže APISLAVIA používať pečiatku s latinskými 
písmenami aj cyrilikou.
ČLENSTVO V     INÝCH ORGANIZÁCIÁCH  
Článok 10 - APISLAVIA môže byť pridruženým členom medzinárodných organizácií, ktorých ciele sú totožné 
s cieľmi APISLAVIE.
HLAVNÉ CIELE ČINNOSTI
Článok 11 - Ciele APISLAVIE vyplývajú z úlohy prispievať k systematickému komplexnému rozvoju včelárstva:

a) napomáhať skvalitňovanie a kontrolovať akosť včelích produktov;
b) koordinovať činnosť v oblasti starostlivosti o zdravie včelstiev;
c) koordinovať činnosť v oblasti reklamy a predaja včelárskej produkcie;
d) koordinovať činnosť v oblasti apiterapie;
e) zdokonaľovať a rozvíjať  šľachtiteľstvo a chovateľstvo;
f) skvalitňovať prácu v oblasti priamych kontaktov a výmeny skúseností medzi včelármi.



HLAVNÉ SMERY PÔSOBENIA
Článok 12 - APISLAVIA:

1. vyvíja nové technológie vo všetkých oblastiach rozvoja včelárstva a napomáha ich zavádzanie do 
praxe;

2. koordinuje realizáciu preventívnych a liečebných opatrení, ktoré sú súčasťou spoločných programov;
3. zabezpečuje výmenu informácií týkajúcich sa rozličných liečebných prostriedkov a ich účinnosti;
4. zabezpečuje vzájomné poskytovanie a šírenie odbornej literatúry vrátane periodík a videomateriálov;
5. pomáha pri organizácii spoločných podujatí vedeckých ustanovizní;
6. organizuje a realizuje vedecké sympóziá, konferencie, semináre v rôznych členských štátoch 

APISLAVIE;
7. organizuje spoločné predajné výstavy za účelom výmeny skúseností a predaja včelárskej produkcie, 

včelárskych pomôcok, literatúry, videomateriálov a liekov;
8. napomáha vytváranie spoločných podnikov a akreditovaných laboratórií zaoberajúcich sa rozborom 

včelárskej produkcie;
9. prispieva k budovaniu korektných vzťahov medzi vládnymi a mimovládnymi organizáciami v oblasti 

aplikácie základných programov rozvoja včelárstva;
10. usporadúva Kongresy, ktoré sa konajú v členských štátoch APISLAVIE každé dva roky;
11. podporuje hospodársku činnosť, ktorej zisk sa využíva na úhradu organizačných nákladov 

APISLAVIE.
ČLENSTVO V     APISLAVII  
Článok 13 - Členmi APISLAVIE môžu byť národné a medzinárodné včelárske združenia, zväzy a asociácie, 
ktoré sú neziskovými organizáciami. Každú krajinu môže v APISLAVII reprezentovať iba jedna včelárska 
organizácia.
Článok 14 - Nový člen sa do APISLAVIE prijíma na základe jednohlasného rozhodnutia všetkých platných 
členov APISLAVIE.
Článok 15 - Uchádzači o členstvo v APISLAVII zasielajú Sekretariátu APISLAVIE prihlášku, ku ktorej musia 
priložiť tieto doklady:

a)  vyhlásenie  o tom,  že  súhlasia  so Stanovami  APISLAVIE  a  všetkými  ostatnými  normatívnymi 
dokumentmi organizácie;

b) kladné stanovisko kompetentného orgánu k členstvu uchádzača v APISLAVII; 
c) oficiálny doklad o právnom statuse uchádzača.

Článok 16 - Prihlášku uchádzača posudzuje Valné zhromaždenie APISLAVIE na svojom zasadnutí.
Článok 17 - Ak Valné zhromaždenie žiadosť o prijatie do APISLAVIE zamietne, uchádzač môže šesť mesiacov 
po prijatí zamietavého stanoviska podať novú prihlášku bez ohľadu na dôvod zamietnutia.
Článok 18 - Členstvo v APISLAVII zaniká:

a) na základe žiadosti člena APISLAVIE;
b) na základe rozhodnutia Kongresu APISLAVIE;
c) v prípade likvidácie APISLAVIE.

PRÁVA A     POVINNOSTI ČLENOV. ZODPOVEDNOSŤ  
Článok 19 - Každý člen APISLAVIE má právo:

a) zúčastňovať sa na riadení Federácie;
b) zúčastňovať sa na rozhodovacom procese, pričom disponuje jedným hlasom;
c) kontrolovať činnosť organizácie;
d) zúčastňovať sa na všetkých podujatiach organizácie;
e) podávať návrhy na zmenu Stanov organizácie a iných normatívnych dokumentov. 

Článok 20 - Členovia APISLAVIE musia:
a) dodržiavať Stanovy a vykonávať rozhodnutia Federácie;
b) podieľať sa na činnosti organizácie;
c) chrániť a zvyšovať autoritu organizácie;
d) každoročne do konca apríla zaplatiť členské vo výške 250 eur. 

ORGÁNY APISLAVIE
KONGRES AKO NAJVYŠŠÍ ORGÁN FEDERÁCIE
Článok 21

(1) Kongresu sa zúčastňujú delegáti z organizácií členských štátov APISLAVIE. Každá krajina, ktorá sa 
zúčastňuje na Kongrese, disponuje právom jedného hlasu.



(2) Kongres prijíma správu o činnosti Federácie v uplynulých dvoch rokoch.
(3) Kongres prijíma správu Revíznej komisie.
(4) Volí prezidenta, dvoch viceprezidentov a generálneho tajomníka federácie.
(5) Volí trojčlennú kontrolnú a revíznu komisiu. 
(6) Prijíma plán práce APISLAVIE na nadchádzajúce dva roky.
(7) Schvaľuje finančný plán.
(8) Schvaľuje nových členov APISLAVIE.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE
Článok 22

(1) Riadiacim orgánom Federácie je Valné zhromaždenie, ktoré tvoria osoby stojace na čele organizácií 
členských štátov APISLAVIE.

(2) Každý členský štát APISLAVIE disponuje na zasadnutiach Valného zhromaždenia jedným hlasom.
(3) Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia sa za účelom riešenia prípadných problémov vytvárajú 

komisie:
a) komisia pre kvalitu včelích produktov;
b) komisia pre spoluprácu s orgánmi EÚ;
c) komisia pre apiterapiu;
d) komisia pre priame kontakty a výmenu skúseností;
e) komisia pre systém motivovania a odmeňovania vynikajúcich včelárov, vedeckých pracovníkov 

a riadiacich pracovníkov v oblasti včelárstva;
f) komisie pre iné otázky.

(4) Prezident Federácie predsedá na zasadnutiach Valného zhromaždenia, v prípade jeho neprítomnosti 
túto  činnosť  vykonáva  jeden  z viceprezidentov.  Úlohu  zapisovateľa  na  zasadnutiach  Valného  zhromaždenia 
zastáva generálny tajomník Federácie.
KOMPETENCIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
Článok 23 - Valné zhromaždenie:

1) predkladá návrhy na zmenu a doplnenie Stanov Federácie;
2) vytvára alebo ruší komisie;
4) prejednáva správu o činnosti Federácie a Komisie;
5) zostavuje rozpočet Federácie;
6) schvaľuje základné smery rozvoja a plány práce Federácie;
7) prijíma uznesenia o účasti Federácie v iných organizáciách;
8)  prijíma  žiadosti  kandidátov  o členstvo  a v prípade  porušenia  Stanov  navrhuje  Kongresu  vylúčenie 

jednotlivých členov Federácie.
9) Uznesenia Valného zhromaždenia sú záväzné pre všetky ostatné orgány Federácie.

ZVOLÁVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
Článok 24 - Zasadnutia Valného zhromaždenia sa konajú na návrh prezidenta najmenej raz do roka. 
KVÓRUM A     UZNESENIA KONGRESOV A     VALNÉHO ZHROMAŽDENIA  
Článok 25 - Uznesenia Kongresov a Valného zhromaždenia sú platné, ak sú na zasadnutí prítomní zástupcovia 
viac než dvoch tretín všetkých členov.
Článok 26 - Hlasovanie môže byť podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia verejné alebo tajné.
Článok 27 - Na prijatie uznesení Kongresov a Valného zhromaždenia sa vyžadujú najmenej dve tretiny hlasov 
prítomných členov. Na schválenie niektorých otázok môže byť stanovené aj väčšie kvórum.
Článok 28 - Zápisnice zo zasadnutí Valného zhromaždenia vyhotovuje generálny tajomník a podpisujú ich všetci 
členovia APISLAVIE, ktorí boli prítomní na zasadnutí.
PREZIDENT, VICEPREZIDENTI A     GENERÁLNY TAJOMNÍK  
Článok 29 - Prezident APISLAVIE je jednočlenným výkonným orgánom Federácie. Prezidentom APISLAVIE 
môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony. Prezident je volený spomedzi čelných predstaviteľov 
včelárskych združení, asociácií a zväzov, ktoré sú členmi APISLAVIE, a to na základe princípu rotácie. Funkčné 
obdobie prezidenta je dva roky, po jeho uplynutí môže byť prezident opätovne zvolený na ďalšie dva roky.
Článok 30 - Prezident:

1. organizuje bežnú činnosť Federácie;
2. zabezpečuje plnenie uznesení Valného zhromaždenia;
3. zastupuje APISLAVIU vo vzťahu k tretím osobám;
4. na návrh Valného zhromaždenia plní aj iné úlohy.



Článok 31 - Viceprezidentom môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony. Viceprezidenti sú volení 
spomedzi zástupcov členských štátov APISLAVIE na obdobie dvoch rokov. Po uplynutí svojho funkčného 
obdobia môže byť viceprezident opätovne zvolený na ďalšie dva roky.
Článok 32 - Generálnym tajomníkom môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá je volená 
spomedzi zástupcov členských štátov APISLAVIE na obdobie dvoch rokov. Funkčné obdobie môže byť na 
základe uznesenia Kongresu predĺžené. 
REVÍZNA KOMISIA
Článok 33

(1) Kontroluje činnosť všetkých orgánov APISLAVIE a dodržiavanie Stanov Federácie.
(2) Kontroluje finančné a iné výdavky.
(3) Vypracováva správy o svojej činnosti a predkladá ich Valnému zhromaždeniu a Kongresu.

FINANCOVANIE APISLAVIE
Článok 34 - Činnosť APISLAVIE je financovaná z členských príspevkov, štátnych a európskych dotácií a iných 
zdrojov, ktoré nie sú v rozpore so zákonom.
Článok 35 - Federácia nerozdeľuje zisky medzi svojich členov.
Článok 36 - Federácia môže prijať rozhodnutie, na základe ktorého bude od svojich členov v prípade potreby 
a podľa ich možností požadovať dodatočné finančné prostriedky. 
ZRUŠENIE A     LIKVIDÁCIA  
Článok 37 - K likvidácii Federácie môže dôjsť:

1) na základe rozhodnutia Kongresu;
2) na základe súdneho rozhodnutia.
V prípade zrušenia Federácie likvidáciu vykonajú osoby, ktoré tým poverí Kongres.


