
 
INFORMÁCIA  O  VZNIKU  SEKCIE  HOMEBREWINGU 

PRI  ASOCIÁCII   
M  AL  ÝCH  NEZÁVISLÝCH  PIVOVAROCH 

 
 

Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska, vznikla 23.septembra 2009  
v Banskej Bystrici a  jej zakladajúcimi členmi sú štyri malé nezávislé pivovary: 
Banskobystrický pivovar a. s. (výrobca piva Urpiner, Banská Bystrica), Pivovar 
Kaltenecker, s. r. o. (reštauračný minipivovar, Rožňava),  Pivovar GOLEM, s. r. o. 
(reštauračný minipivovar, Košice) a Pivovar Perla (hostinský pivovar, Banská Bystrica). 
Neskôr sa stal jej členom aj bratislavský minipivovar Richtár Jakub. Jedným z cieľov 
Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska  je podpora a rozvoj malých pivovarov 
na Slovensku a zachovanie rôznorodosti chutí pivného moku, ktorá sa v poslednej dobe 
takmer vytratila. Vzhľadom k tomu, že na Slovensku sa v poslednej dobe úspešne rozvíja 
aj domáce varenie piva tzv. homebrewing je v záujme asociácie podporovať jeho ďalší 
rozvoj a poskytnúť homebrewárom potrebný priestor v rámci asociácie. 
 
Vo vedení Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska bol schválený návrh na 
vytvorenie Sekcie homebrewingu s účinnosťou od 1.januára 2011. Vznik tejto sekcie je 
podmienený dostatočným záujmom samotných homebrewárov a z toho dôvodu Vám 
posielame túto informáciu.  Súčinnosťou pri vytváraní sekcie bol poverený podpredseda 
Asociácie  malých nezávislých pivovarov Slovenska  Bc. Ladislav Kovács a prípravný 
výbor v zložení Peter Bognár, Ján Pokrievka a Rastislav Šmucer. Za týmto účelom sa 
uskutočnilo v polovici novembra aj prvé pracovné stretnutie v minipivovare Kaltenecker 
v Rožňave výsledkom ktorého je aj táto informácia pre všetkých homebrewárov, ktorých 
máme podchytených v našej databáze. 
 
Hlavným cieľom novovzniknutej Sekcie homebrewingu bude poskytovanie odbornej 
a metodickej pomoci pre ďalší rozvoj homebrewingu na Slovensku. K naplneniu tohto cieľa 
Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska bude: 

- Po dobu troch rokov členov sekcie zvýhodňovať symbolickým členským príspevkom 
vo výške 1 euro/rok (finančné prostriedky na rozvoj homebrewingu vo forme daru 
na prvé tri roky poskytol asociácii pivovar Kaltenecker v Rožňave.)  

- zastupovať sekciu homebrewárov pri styku so  štátnymi a inými orgánmi  
- organizovať odborné prednášky na tému domáce varenie piva 
- organizovať kurzy varenia piva v domácich podmienkach 
- organizovať degustačné kurzy 
- poskytovať dostupné informácie o technológii a surovinách pre homebrewing 
- podporovať degustačné súťaže homebrewárov 
- v prípade organizovania platených služieb a rôznych iných akcií budú členom 

Sekcie homebrewingu  poskytované výrazné zľavy na poplatkoch 
- poskytovať priestor pre Sekciu homebrewingu na svojich webových stránkach 

 
Od novovzniknutej Sekcie homebrewingu sa očakáva: 

- udržiavanie stálej komunikácie s podpredsedom Asociácie malých nezávislých 
pivovarov Slovenska cestou svojho zástupcu 

- vytvorenie vlastných jednoduchých stanov pre svoju činnosť 
- vyvinúť zmysluplnú činnosť ktorá sa bude dať každý rok vyhodnotiť 
- presadzovať myšlienku pivnej kultúry  a pivnej rôznorodosti 
- podieľať sa na aktualizácii webowej stránky Sekcie homebrewingu 
- propagovať Asociáciu malých nezávislých pivovarov Slovenska 



Prípravný výbor má v tomto období za úlohu: 
- Vytvoriť databázu homebrewárov na Slovensku a osloviť ich touto ponukou 
- Vytvoriť zo záujemcov členskú základňu  Sekcie homebrewingu  
- Pripraviť návrh jednoduchých stanov, ktorý budú môcť pripomienkovať všetci 

členovia Sekcie homebrewingu 
- Udržiavať medzi členmi Sekcie homebrewingu vzájomnú komunikáciu cestou 

Internetu a sústreďovať ich návrhy, pripomienky a skúsenosti 
- Pripraviť prvé spoločné stretnutie členov Sekcie homebrewingu za účelom 

schválenia stanov, voľby funkcionárov sekcie (predsedu sekcie) a výmeny 
skúseností (vhodný termín by bol pred jarnou martinskou burzou 11.3. 2010) 

 
Podmienky členstva v Sekcii homebrewingu pri Asociácii malých nezávislých pivovarov 
Slovenska sú nasledovné: 

- členstvo v Sekcii homebrewárov je založené na dobrovoľnosti každého záujemcu 
- členstvo je prístupné všetkým homebrewárom od začínajúcich až po pokročilých 

ktorí majú záujem zdokonaľovať sa v tejto činnosti, získavať nové poznatky a 
vymienať si navzájom svoje skúsenosti 

- členský príspevok prvé tri roky existencie sekcie homebrewingu bude len 
symbolický – 1 Euro na každý kalendárny rok 

- členský príspevok bude možné dopredu zaplatiť aj na dva, prípadne tri roky 
- členstvo v Sekcii homebrewingu vzniká zaslaním prihlášky prípravnému výboru 

a zaplatením členského príspevku minimálne na jeden kalendárny rok. 
- Členské príspevky, vzhľadom k tomu, že sa jedná o malé čiastky je možné zaslať aj 

hromadne od viacerých záujemcov, prípadne si dohodnúť najvhodnejší spôsob 
platby s prípravným výborom 

- Prihlášky a členské príspevky pošlite (prípadne osobne odovzdajte) členom 
prípravného výboru do 31.12. 2010 – o aktuálnom stave členskej základne 
a ďalších opatreniach budete informovaní elektronickou poštou 

- Do prihlášky uveďte aj vaše prípadné návrhy na činnosť sekcie ktoré by mohli byť 
zapracované do stanov a ďalej pripomienkované 

 
Činnosť Sekcie homebrewingu bude každoročne vyhodnocovaná v rámci Asociácie 
malých nezávislých pivovarov Slovenska. Po troch rokoch k 31.12. 2013 bude vykonané 
komplexné vyhodnotenie naplnenia cieľov existencie Sekcie homebrewingu v rámci 
Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska. V prípade, že jej existencia sa ukáže 
ako opodstatnená a zmysluplná, tak budú prijaté nové kritéria pre jej činnosť a budú 
upravené aj iné podmienky členstva, vrátane výšky členského príspevku.  
 
 

Bc. Ladislav Kovács 
Podpredseda Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska 

 
 

Peter Bognár  Ing. Ján Pokrievka  Ing. Rastislav Šmucer 
Prípravný výbor Sekcie homebrewingu  

 

Informácie o činnosti Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska nájdete na 
www.malepivovary.sk  prípadne na Facebooku (stránka „Aspoň jedna pípa malého 
nezávislého pivovaru do každého podniku/reštaurácie“)    
 


