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Obežník ZSV č. 1/2013
Prehľad čerpania prostriedkov podľa nariadenia vlády SR
č. 422/2007, aktualizované znenie 340/2009 Z. z., v podpornom
roku 2011/2012
Podporný rok 2011/2012 bol už šiestym rokom čerpania finančných prostriedkov
v rámci Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva (ďalej len
„Národný program“). Už štvrtý rok sa darí čerpať finančné prostriedky takmer na 100%,
čo nemôžu prehlásiť všetky sektory, ktoré majú možnosť o takúto podporu žiadať.
Do čerpania prostriedkov Národného programu sa v rámci podporného roka
2011/2012 zapojilo o 3 ZO SZV viac ako predošlý podporný rok, t.j. 141 zo 145 ZO SZV,
čo predstavuje 97,24 % všetkých ZO SZV, 4 RZ SZV a celkovo 7 občianskych združení,
ktoré sú členom Združenia Slovenská včela.
Pre podporný rok 2011/2012 mali pôvodne platiť upravené legislatívne podmienky
stanovené nariadením vlády SR č. 31/2011 Z. z., avšak na základe usmernenia nadriadených
orgánov sa pri čerpaní finančných prostriedkov v rámci podporného roka postupovalo naďalej
v zmysle nariadenia vlády SR č. 422/2007 Z. z., aktualizované znenie č. 340/2009 Z. z. (ďalej
len „nariadenie vlády č. 340/2009“). Napriek avizovaným zmenám podmienok čerpania
finančných prostriedkov sa podarilo takmer na 100% naplniť finančný limit, ktorý bol
k dispozícii.
Podpora v I. výplatnom termíne bola hradená do maximálnej možnej výšky
oprávnených nákladov, v II. výplatnom termíne musela byť krátená výraznejšie ako
po minulé roky z dôvodu neustále sa zvyšujúceho dopytu po čerpaní dotačných prostriedkov.
Krátené boli všetky opatrenia okrem opatrení v rámci §3 Kontrola varroázy, konkrétne
„Nákup prostriedkov na prevenciu alebo liečenie varroázy“, „Ošetrenie včelstiev aerosólom“,
„Prehliadky včelstiev “, „Nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných
certifikovaných
technických
prostriedkov
na
liečenie
varroázy“
a „nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom varroa destructor“;
v rámci opatrenia „§ 4 Racionalizácia kočovania včelstiev“, konkrétne „Vypracovanie
a realizácia projektu na zlepšenie pastevných podmienok včelstiev a vysádzanie
nektárodajných drevín“ a „Vypracovanie projektu a zabezpečenie signalizačnej služby
kvitnutia nektárodajných rastlín“; a okrem opatrenia podľa „§ 7 Spolupráca
so špecializovanými inštitúciami na implementácii aplikovaného výskumu v oblasti včelárstva
a včelích produktov“.
 Technická pomoc
V podpornom roku 2011/2012 bola podporená realizácia celkom 269 prednášok, 30
seminárov a 40 kurzov. Najčastejšie sa opakujúcou témou prednášok bolo „Ošetrovanie
včelstiev počas roka“ (až 26 % zo všetkých realizovaných tém prednášok), nakoľko sa jedná
o univerzálnu tému súvisiacu s včelárskou praxou takmer každého včelára. V prípade

Združenie Slovenská včela
Svrčia 14, 842 08 Bratislava

seminárov rovnako dominovala téma „Ošetrovanie včelstiev počas roka“ a „Právne predpisy
súvisiace so včelárstvom“. Ďalšími frekventovane prednášanými témami boli rovnako ako
po minulé roky: „Nové smery vo včelárstve“, „Včelie produkty“, „Chov včelích matiek“.
Pre členov SZV boli napríklad realizované kurzy „Školenie pre začínajúcich včelárov“
a „Spracovanie včelích produktov - Kurz varenia medoviny“. Najväčšie komplikácie pri
predkladaní podkladov k preplácaniu podpory za vzdelávacie aktivity boli s uvádzaním
nesprávneho názvu vzdelávacej aktivity, ktorá nie je uvedená v prílohe č.1, časť A, NV
422/2007 a nezasielaním krátkych správ s prezentáciou. Avšak je možné konštatovať
zlepšenie oproti predošlým podporným rokom.
Náklady v súvislosti s organizáciou výstav a súťaží na celonárodnej ako aj regionálnej
úrovni, rovnako náklady spojené s vydávaním publikácií boli hradené do výšky oprávnených
nákladov z prostriedkov Národného programu. ZO SZV prejavili záujem najmä o vydávanie
informačných včelárskych spravodajov, kalendárov, plagátov a rovnako o refundáciu nákupu
etikiet po získaní osvedčenia pre používanie ochrannej známky Slovenský med
(upozorňujeme, že aktuálny podporný rok 2012/2013 nie je možné čerpať podporu na
refundáciu etikiet po získaní ochrannej známky Slovenský med– z dôvodu obmedzených
oprávnených nákladov v rámci publikačnej činnosti uvedených v nariadení vlády SR
č. 31/2011 Z. z.). Podporené bolo napríklad budovanie včelárskeho náučného chodníka
v Košiciach, realizácia Tábora mladých včelárov a Oslavy 80. výročia založenia Včelárskej
paseky v Kráľovej pri Senci a administrácia internetových stránok www.vcelari.sk.
Audiovizuálnu techniku získalo v podpornom roku 2011/2012 35 ZO SZV, 1 RZ SZV
a 1 OZ ZSV. V rámci opatrenia technické pomôcky a zariadenia na získavanie a spracovanie
medu bola podpora poskytnutá 228 včelárom, čo predstavovalo oproti minulému podpornému
roku 2010/2011 nárast o vyše 200 %. Najväčší záujem bol o refundáciu nákupu medometov.
Rozvoj vzdelávania žiakov v školských včelárskych krúžkoch nadväzoval na činnosť
v predchádzajúcich rokoch, z Národného programu bolo podporených 6 školských včelníc
a 1 ukážková včelnica.
Vďaka podpore Národného programu mohla byť v podpornom roku 2011/2012
refundovaná časť nákladov súvisiacich s účasťou a reprezentáciou SZV na celosvetovej
včelárskej výstave Apimondia konanej v septembri 2011 v Argentíne, kde v súťaži kvality
včelích produktov slovenskí včelári opätovne dosiahli významné výsledky a získali viaceré
ocenenia v kategórii med, medovina a fotografia. Z prostriedkov Národného programu bola
podporená účasť delegácie SR na stretnutí pracovnej skupiny Európskej komisie pre med
a včelárstvo COPA-COGECA v Bruseli, kde mohli pokračovať v presadzovaní záujmov
slovenských včelárov a včelárstva. Podporená bola aj účasť zástupcov SZV na zasadnutí
generálnej rady Apislávie v Turecku, počas zasadnutia bol zvolený nový viceprezident
Apislávie Ing. Ľudovít Gál a nový generálny sekretár Ing. Róbert Chlebo, PhD. Čiastočne
bola podporená bola aj účasť zástupcov a členov SZV na národnej výstave včelárstva, včelích
produktov a zariadení Apimell v Taliansku a ApiEcotech v Srbsku.
Každoročne je SZV vystavovateľom na medzinárodnej výstave Agrokomplex, náklady
spojené s touto výstavou boli hradené z prostriedkov Národného programu. V rámci výstavy
Agrokomplex sa každoročne koná slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepší
slovenský med, medovinu, peľ a medovník. Podporené boli taktiež výstavy, ktoré SZV
tradične organizuje s každoročnou periodicitou: Národná včelárska výstava tento rok konaná
v Liptovskom Hrádku, III. Celonárodná včelárska výstava v Banskej Bystrici a ýstava Včelár
2012 organizovaná v Trenčíne.
V rámci opatrenia technická pomoc bola úspešnosť čerpania finančnej podpory
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97,18 % z celkových žiadaných finančných prostriedkov. Najčastejšími dôvodmi, pre ktoré
nemohla byť poskytnutá podpora boli: nepredloženie dokladu o úhrade, predložené účtovné
doklady nevyhovovali požiadavke podľa §9 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 422/2007 (t.j. boli
predložené v rámci II. výplatného termínu s dátumom zdaniteľného plnenia do 30.4.2012,
podporu na žiadané položky nebolo možné poskytnúť v rámci nariadenia vlády SR
č. 422/2007 (napríklad zariadenia na ochranu včelstiev pred voľne žijúcou zverou a na
zariadenia na ochranu pred krádežou, technické pomôcky a zariadenia na spracovanie medu
a včelích produktov neuvedené v Prílohe č. časť B nariadenia vlády SR č. 422/2007).
Prehľad priznanej podpory v rámci opatrenia „§ 2 Technická pomoc“:
§ 2 Technická pomoc
I. termín
II. termín
(€)
(€)
a) organizovanie prednášok
32 702,00 10 144,80
b) organizovanie seminárov
10 400,00
1 358,08
c) organizovanie vzdelávacích kurzov
47 350,00 23 792,00
d) organizovanie výstav a súťaží
5 882,89
7 693,08
e) účasť zástupcov včelárskych združení na
vzdelávacích,
odborných
a
prezentačných
podujatiach
23 378,42
502,31
f) publikačná, osvetová a propagačná činnosť
81 360,70 12 189,52
g) nákup audiovizuálnej techniky
27 438,57 10 314,94
h) odborné poradenstvo včelárom
111 449,61
5 000,69
i) zabezpečenie technických pomôcok a zariadení
na získavanie a spracovanie medu a včelích
produktov
58 715,94 10 366,16
j) budovanie školských včelníc
19 631,32
6 247,12
k) budovanie ukážkových včelníc
18 202,23
5 095,60
l) koordinácia odbornej pomoci
4 006,73
1 550,32
440 518,41 94 254,62

Spolu
(€)
42 846,80
11 758,08
71 142,00
13 575,97

23 880,73
93 550,22
37 753,51
116 450,30

69 082,10
25 878,44
23 297,83
5 557,05
534 773,03

 Kontrola varroázy
Podpora realizácie opatrení podľa § 3 nariadenia vlády č. 422/2007 je jednou z priorít
SZV. Finančné prostriedky sa čerpali rovnako ako po minulé roky na nákup liečebných alebo
preventívnych prostriedkov a prípravkov pri prevencii alebo liečení varroázy, ošetrenie
včelstiev aerosólom, prehliadky včelstiev vykonané asistentmi úradného veterinárneho lekára.
Prostredníctvom ZSV bol realizovaný centrálny nákup 49 ks aerosólových vyvíjačov a 43 ks
kompresorov s príslušenstvom. Podporu na úhradu nákladov za nákup prostriedkov
na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor využilo 6 ZO SZV, čo je o 4
viac ako predošlý podporný rok.
V rámci opatrenia kontrola varroázy bola úspešnosť čerpania finančnej podpory 99,35 %
z celkových žiadaných finančných prostriedkov. Najčastejšími dôvodmi, pre ktoré nemohla
byť poskytnutá podpora boli: chýbajúce podpisy včelárov, ktorým boli včelstvá ošetrené
alebo prehliadnuté, podpora nemohla byť poskytnutá na liečivá, ktoré nie sú evidované
v zozname liečiv Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, mylne
uvedené podpisy asistenta úradného veterinárneho lekára namiesto včelárov, ktorým boli
včelstvá prehliadnuté.
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Prehľad priznanej podpory v rámci opatrenia „§ 3 Kontrola varroázy“:
§ 3 Kontrola varroázy
I. termín
II. termín
Spolu
(€)
(€)
(€)
a) liečebné alebo preventívne prostriedky a
prípravky
151 043,19 39 486,23 190 529,42
b) aplikácia aerosólu pri prevencii alebo liečení
varroázy
60 565,76
234,88 60 800,64
c)prehliadky včelstiev vykonané úradnými
veterinárnymi asistentmi
133 796,00 17 038,40 150 834,40
d) nákup aerosólových vyvíjačov a kompresorov
21 401,72 10 541,99 31 943,71
e) nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti
včelstva roztočom Varroa destructor
1 270,91
95,63
1 366,54
368 077,58 67 397,13 435 474,71
 Racionalizácia kočovania včelstiev
V rámci opatrenia starostlivosť o kočovné stanovištia včelstiev bola finančná podpora
okrem podpory 3,32 € na kočovné včelstvo žiadaná hlavne na krovinorezy a motorové píly.
Podpora na kočovanie včelstiev v sume 3,32 €/kočovné včelstvo bola poskytnutá vyše 600
kočujúcim včelárom a na vyše 26 800 kočujúcich včelstiev. Z uvedeného vyplýva,
že priemerný počet kočovných včelstiev na 1 kočovníka je približne 44. Najčastejšími
požiadavkami na refundáciu zariadení na kočovanie včelstiev boli špeciálne prívesné vozíky
na presun včelstiev.
Za podporný rok 2011/2012 boli realizované projekty na zlepšenie pastevných podmienok
včelstiev a vysádzanie nektárodajných drevín v okolí Banskej Bystrice a v okolí Včelárskej
paseky v Kráľovej pri Senci. Podľa § 4 písm. d) boli podporené napríklad projekty
signalizačnej služby kvitnutia nektárodajných rastlín – pravidelné hlásenia uverejňované
v časopise Včelár a na internetovej stránke SZV, projekt „Včelia pastva“, ktorý je k dispozícii
včelárom rovnako na internetovej stránke www.vcelari.sk.
V rámci opatrenia racionalizácia kočovania včelstiev bola úspešnosť čerpania finančnej
podpory 98,71 % z celkových žiadaných finančných prostriedkov. Najčastejšími dôvodmi, pre
ktoré nemohla byť poskytnutá podpora boli: nepredloženie aktuálneho dokladu o kočovaní
s včelstvami.
Prehľad priznanej podpory v rámci opatrenia „§4 Racionalizácia kočovania včelstiev“:
§ 4 Racionalizácia kočovania včelstiev
I. termín
II. termín
Spolu
(€)
(€)
(€)
a) úhrada nákladov na zariadenie na kočovanie
včelstiev
10 789,10
2 961,11
13 750,21
b) starostlivosť o kočovné stanovištia včelstiev
32 753,90
52 878,54
85 632,44
c) vypracovanie a realizácia projektu na zlepšenie
pastevných podmienok včelstiev a vysádzanie
nektárodajných drevín
0,00
6 640,00
6 640,00
d) vypracovanie projektu a zabezpečenie
signalizačnej služby kvitnutia nektárodajných
rastlín
0,00
6 640,00
6 640,00
43 543,00
69 119,65 112 662,65
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 Úhrada nákladov na analýzu medu
Podpora bola poskytnutá na fyzikálno-chemické rozbory medu, diagnostiku rezíduí
farmakologicky účinných látok v mede, analýza medu v rámci súťaže o najlepší med
a získanie ochrannej známky „Slovenský med“ a analýzu spór moru včelieho plodu v mede.
V rámci opatrenia úhrada nákladov na analýzu medu bola úspešnosť čerpania finančnej
podpory 100 % z celkových žiadaných finančných prostriedkov.
Prehľad priznanej podpory v rámci opatrenia „§ 5 Úhrada nákladov na analýzu medu“:
§ 5 Úhrada nákladov na analýzu medu
I. termín II. termín
Spolu
(€)
(€)
(€)
a) fyzikálno-chemické rozbory medu a analýza
geografického pôvodu medu
25,29
0,00
25,29
b) diagnostika rezíduí farmakologicky účinných
látok a pesticídov v mede
3 840,59
4 013,11
7 853,70
c) analýza medu v rámci súťaže o najlepší med
a získanie ochrannej známky „Slovenský med“
0,00
9 724,41
9 724,41
d) analýzu spór moru včelieho plodu v mede
56,19
0,00
56,19
3 922,07 13 737,52
17 659,59
 Obnova včelstiev
Opatrenie „predaj včelích matiek“ bolo podporené sumou 37 840,53 € a opatrenie
„založenie a prevádzka testovacích staníc“ sumou 622,84 €. Podporený bol predaj 5208 ks
voľne spárených a 89 ks inseminovaných včelích matiek slovenskej kranskej včely.
V rámci opatrenia obnova včelstiev bola úspešnosť čerpania finančnej podpory 100 %
z celkových žiadaných finančných prostriedkov.
Prehľad priznanej podpory v rámci opatrenia „§ 6 Obnova včelstiev“:
§ 6 Obnova včelstiev
I. termín
II. termín
(€)
(€)
a) predaj včelích matiek
0,00 37 840,53
b) založenie a prevádzkovanie testovacej stanice
542,40
80,44
542,40 37 920,97

Spolu
(€)
37 840,53
622,84
38 463,37

 Spolupráca so špecializovanými inštitúciami na implementáciu aplikovaného
výskumu v oblasti včelárstva a včelích produktov
Podpora bola poskytnutá na projekt Správy Centrálneho registra včelstiev, ktorého úlohou
je vedenie a aktualizácia databázy chovateľov včiel na území SR a na projekt Populačnogenetickej analýzy včelstiev na Slovensku a identifikácie včelstiev na Slovensku použitím
molekulárno-genetických metód, ktorého cieľom je spoľahlivé určovanie pôvodu matiek
využiteľné pre účely plemenárskej práce, ako aj pre budúce verifikovanie oprávnenosti
vyplácania dotácií z kapitoly „Podpora na nákup včelích matiek slovenskej kranskej včely“,
keďže pomocou databázy jednotlivých línií kranskej včely registrovaných na Slovensku by
bolo možné potvrdiť alebo vyvrátiť nákup včelích matiek z konkrétneho rozmnožovacieho
alebo šľachtiteľského chovu na území Slovenska.
V rámci opatrenia spolupráca so špecializovanými inštitúciami na implementáciu
aplikovaného výskumu v oblasti včelárstva a včelích produktov bola úspešnosť čerpania
finančnej podpory 98,31 % z celkových žiadaných finančných prostriedkov.
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Prehľad priznanej podpory v rámci opatrenia „§ 7 Spolupráca so špecializovanými
inštitúciami“:
§ 7 Spolupráca so špecializovanými inštitúciami
I. termín
II. termín
Spolu
(€)
(€)
(€)
Správa a vedenie CRV – Centrum výskumu
13 329,75
6 247,25 19 577,00
živočíšnej výroby
Populačno-genetická analýza včelstiev na
Slovensku a identifikácia včelstiev použitím
540,03
2044,50
2 584,53
molekulárno-genetických metód - SPU
Spolu:
13 869,78
8 291,75 22 161,53

Schválená podpora
Čerpaná podpora v I. výplatnom termíne
Čerpaná podpora v II. výplatnom termíne
Čerpaná podpora celkom

1 163 102,00 €
870 473,24 €
290 721,64 €
1 161 194,88 €

V porovnaní s podporným rokom 2008/2009 sa v p. r. 2009/2010 zvýšil objem poskytnutej
podpory o 1,55% , v p. r. 2010/2011 o 25,33 % a v p. r. 2011/2012 až o 31,11 % .

Ing. Ľudovít Gál v. r.
predseda ZSV

