Usmernenie ZSV č. 4/2014
k predkladaniu projektov na budovanie regionálnych medární
___________________________________________________________________________
Článok I.
Úvodné ustanovenia
Združenie Slovenská včela k zapojeniu sa do súťaže a k predkladaniu projektov na budovanie
regionálnych medární vydáva toto usmernenie.

Článok II.
Podmienky budovania regionálnych medární
1. Regionálna medáreň:
Regionálna medáreň je stabilné alebo mobilné zariadenie na získavanie medu formou
vytáčania medových rámikov a úkonov spojených s odviečkovaním, čistením
a prečerpávaním medu, separáciou vosku, ako aj s plnením medu do spotrebiteľského
obalu. Prevádzkuje ju majiteľ alebo správca regionálnej medárne pre včelárov z daného
regiónu, ktorý za úplatu spracuje med z privezených rámikov.
2. Podmienky budovania regionálnej medárne:
Prevádzka musí byť schválená Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej
republiky (ďalej len „ŠVPS SR“).
Obstarávacie zariadenia musia preukázateľne súvisieť so zabezpečením technického
zariadenia regionálnej medárne.
Zmluvne zabezpečiť ročne 2 000 včelstiev z regiónu na používanie regionálnej medárne.
3. Prijímateľ pomoci:
Subjekt (včelár, občianske združenie, prípadne iný oprávnený subjekt) financujúci nákup
technického zariadenia regionálnej medárne, ktorý zabezpečuje jej prevádzku a je
registrovaný v Centrálnom registri včelstiev (ďalej len „CRV“).
4. Výška pomoci:
Do výšky 80 % oprávnených nákladov.
5. Oprávnené náklady:
- zariadenia na vytáčanie medu,
- odviečkovacie zariadenie,
- zariadenia a pomôcky na získanie melicitóznych medov,
- zariadenia na separáciu vosku od medu pri odviečkovancoch,
- zariadenia na čistenie medu,
- zariadenia a prístroje na kontrolu kvality včelích produktov,
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- čerpadlá na med,
- zariadenia a pomôcky na manipuláciu v medárni,
- plničky medu a ich príslušenstvo,
- zariadenia na spracovanie medu a znižovanie obsahu vody v mede,
-zariadenia na zabezpečenie prípravy včelích produktov na spracovanie a ich
skladovanie v tepelnej a chladiacej komore
- zariadenie na váženie medu v medárni
Konečný prijímateľ pomoci pri všetkých realizovaných nákupoch nad 10 000 € bez DPH
predloží 3 cenové ponuky.
Na účely predkladania cenových ponúk je uvedená vždy suma bez DPH.
Podmienky realizácie prieskumného konania a predkladania cenových ponúk:
- tovary a služby od 1 000 do 10 000 € - prieskum trhu – predložiť 3 cenové ponuky
- tovary a služby 10 000 € a viac – verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní (aj v prípade súčtu 10 000 € od jedného dodávateľa v rámci
oboch výplatných termínov daného podporného roka).
Článok III.
Podmienky pre poskytnutie pomoci
Vypracovanie projektu regionálnej medárne v štruktúre:
1. Úvod:
Predstavy o činnosti budúcej regionálnej medárne, ktorá by mala byť moderne koncipovaná,
mala by niesť nóvum v technologickej činnosti a aj včelárskej praxe. Musí byť prínosom
pre spracovanie včelích produktov v regióne. Predpoklad využitia medárne, resp. počet
včelárov (2 000 včelstiev), ktorí budú využívať toto zariadenie.
2. Odborný profil žiadateľa:
10 rokov včelárskej praxe (potvrdí príslušná včelárska organizácia) a posledných 5 rokov
obhospodarovanie 100 a viac včelstiev (informácia z CRV). Odborný profil žiadateľa,
prípadne jeho špecializácia, jeho prínosy pre včelárstvo a vízia do budúcnosti, prípadne
odborné aktivity.
3. Popis súčasného stavu:
Úroveň súčasného zariadenia na vytáčanie medu v regióne. Schválená medáreň ŠVPS SR,
v ktorej sa bude realizovať projekt regionálnej medárne.
4. Charakteristika zámeru:
Čo chceme dosiahnuť, čo chceme zakúpiť, v akej cene, k čomu to bude slúžiť.
Zdôvodniť výhodnosť nákupu predmetnej technológie, alebo strojného zariadenia.
5. Postup realizácie:
Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia (môže byť aj graf), pri rozsiahlejších
projektoch to môže byť i obdobie dlhšie ako jeden kalendárny rok, spôsob financovania.
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6. Smerovanie a stratégia rozvoja činnosti:
 Služba spracovania medu pre včelárov z regiónu
 Predpokladaná cena za službu (odplata obsluhe strojného zariadenia + energie za kg
medu)
 Finalizácia včelích produktov
 Spôsob zabezpečenia primeraného využitia regionálnej medárne, t. j. Zmluva
o budúcej zmluve na vytáčanie a manipuláciu s medom, s čiastkou za 1 kg
spracovaného medu v objeme 2 000 včelstiev.
7. Výrobný plán:
Smerovanie k stratégii realizácie max. pridanej hodnoty pri získavaných produktoch, možnosť
využitia vložených investícií na propagáciu včelárstva v regióne, včelích produktov.
8. Kontinuita projektu:
Garancia min. 8 ročného obdobia prevádzky regionálnej medárne.
9. Vyčíslenie hodnoty majetku vlastného vkladu žiadateľa:
Cena vložených investícií mimo projekt, prípadne cena budov, mobilného zariadenia,
pozemkov, vlastnícky vzťah k pozemkom, budovám, resp. nájomný vzťah.
10. Výsledná kalkulácia:
Predpoklad nákladov v nadväznosti na časové plnenie.
11. Záver:
Vypracoval, dátum, štatutár, predkladá, podpis, kontaktné adresy, telefón, e-mail.
Článok IV.
Podanie projektu
1. Termín doručenia:
Do 15. júna pred podporným obdobím, v ktorom chce beneficient čerpať podporu.
2. Miesto doručenia:
COP ZSV, Svrčia ul. č. 14, 842 08 Bratislava
3. Forma:
Tlač textu projektu na formát A4, CD – nosič, zapečatená obálka - nápis „SÚŤAŽ„
Článok V.
Spôsob hodnotenia projektov
1. Komisiu pre posudzovanie a hodnotenie projektov regionálnych medární ako poradného
orgánu Správnej rady COP ZSV menuje Správna rada COP ZSV. Komisia zasadá podľa
potreby. Zasadnutia zvoláva predseda komisie.
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2. Projekty vyhodnotí komisia v súlade s nariadením vlády SR č. 107/2014 Z. z. v termíne do
25. júla pred podporným obdobím, v ktorom chce beneficient čerpať podporu.
Komisia pri hodnotení doručených projektov je oprávnená:


požiadať jednotlivých uchádzačov - predkladateľov, aby podali vysvetlenie
k požadovaným častiam projektu.
 vykonať obhliadku potenciálnej regionálnej medárne.
 požiadať predkladateľa projektu o poskytnutie informácií k nejasnostiam
v projekte a to písomnou formou.
 vylúčiť projekt zo súťaže pre hrubé nedostatky v projekte, napr. nekompletnosť,
odklon od určenej štruktúry projektu a pod.
3. Komisia do štrnástich dní od vyhodnotenia projektu vyrozumie uchádzačov písomnou
formou o výsledku vyhodnotenia.
4. Uchádzač, ktorý v súťaži neuspel, sa môže do súťaže opätovne prihlásiť s projektom
v nasledujúcom podpornom roku po odstránení nedostatkov, s ktorými ho komisia písomne
oboznámila.
Poučenie:
a) Prijímateľ pomoci musí vykonať prevádzku a ponuku služieb regionálnej medárne
minimálne 8 rokov po obdržaní poslednej platby, v opačnom prípade vráti všetky
poskytnuté finančné prostriedky za celé obdobie budovania regionálnej medárne.
b) Technické prostriedky, na ktoré bude poskytnutá podpora v súlade s NV 107/2014 Z.z.
musia byť vo vlastníctve prijímateľa minimálne 8 rokov.
c) Komisia môže v období 8 rokov po refundácií nákladov (schváleného projektu) zo
strany organizácie Združenie Slovenská včela vykonať na danej regionálnej medárni
kontrolu vecného a finančného plnenia obstaraných technických zariadení, pomôcok
a strojov v zmysle schváleného projektu. Majiteľa regionálnej medárne o tom
upovedomí najneskôr sedem dní vopred.
Článok VI.
Záverečne ustanovenie
Toto Usmernenie bolo prerokované Centrom odborných poradcov Združenia Slovenská včela
dňa 30. novembra 2014 a schválené predstavenstvom ZSV dňa 30. novembra 2014.
Usmernenie nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť dňa 1. januára 2015.
V Bratislave dňa 30. novembra 2014

Ing. Ľudovít Gál
predseda ZSV
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