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Združenie Slovenská včela
Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Výsledky prieskumného konania na dodávateľov:
a) nových úľových zostáv a rámikov
b) nových včelstiev
c) varroadien
V Banskej Bystrici sa 4. marca 2015 konalo v poradí už 3.
prieskumné konanie na dodávateľov úľových zostáv
a včelstiev pre začínajúcich včelárov, nákup ktorých je
podporený štátnou dotáciou do výšky 80 % z ceny kompletnej zostavy.
Záujemcovia o dodávky úľových zostáv a včelstiev mali
možnosť prihlásiť sa do užšieho výberu na základe už známych kritérií uverejnených v časopise Včelár. Tohto roku
sa celkom prihlásilo 9 dodávateľov úľových zostáv a 10
dodávateľov včelstiev.
Hoci ide o veľmi ambicióznu úlohu ZVS, záujem mladých včelárov zatiaľ nenaplnil očakávania, o nákup úľov
a včelstiev podľa stanovených podmienok prejavila v roku
2014 záujem len necelá polovica potenciálnych kupcov.
Časť z nich bola kvôli administratívnym chybám v podkladoch potrebných pre preplatenie nákupu z podporného
programu vyradená, časť zasa nedostala sľúbené úľové
zostavy i včelstvá od sľúbených dodávateľov a o podporu
z NP nemohla požiadať. Po týchto skúsenostiach vytvorilo
COP ZSV pre úspešné zvládnutie tejto úlohy v roku 2015
funkciu koordinátora (Ing. Ján Ryšavý, tajomník ZO SZV
Banská Bystrica č.t.0905/949 308, mail janorysavy@gmail.
com), ktorý zosúladí požiadavky na počty jednotlivých
typov úľových zostáv s možnosťami dodávateľov včelstiev, aj s ohľadom na časové hľadisko, aby sa nemohlo
stať, že niektorí mladí včelári dostanú včelstvá príliš neskoro a nebudú mať možnosť pripraviť ich na úspešné
prezimovanie.
Situácia je o to komplikovanejšia, že dodávatelia úľov
i včelstiev až dodatočne reagujú na požiadavky záujemcov. V čase výberového konania nie je jasné, kto, koľko
a akých zostáv si vyberie. Tradičná ponuka včelstiev typu
„B“ aj vlani vysoko prevyšovala dopyt, zato nedostatkovými sa ukázali odvodeniny béčka – rámikové miery A a E,
i všetky typy úľovej zostavy Langstroth. Toto je argument,
ktorý vyvracia kritické názory niektorých členov včelárskej
obce, že koordinácia používaných rámikových mier je šikanovaním členov, obmedzovaním voľnosti výberu veľkosti rámika v praxi a príliš šnuruje tvorivosť včelárov...Kto si
dôsledne prezrie ponuky úľových zostáv typu B
i Langstroth, musí objektívne priznať, že je z čoho vyberať.
Cieľom osobitne určenej komisie bolo z predloženej
ponuky výrobcov úľov vybrať také zostavy, ktoré spĺňajú
nároky včelára na moderný úľ, ale vyhovujú aj požiadavkám zdravotníkov na ošetrenie včelstiev, predovšetkým

na hĺbkovú dezinfekciu. Preplatené budú len komisiou
odsúhlasené zostavy, max. do výšky 80 % z najnižšej ceny
stanovenej vo výberovom konaní. To však neznamená, že
záujemca si nemôže vybrať ktorúkoľvek z odporúčaných
zostáv i včelstvá od hociktorého dodávateľa ním vybranej
rámikovej miery, rozdiel medzi najnižšou cenou a nákupnou cenou bude znášať sám.
Aj tohto roku komisia posudzovala predložené ponuky
veľmi detailne, v prípade úľov hodnotila technické riešenia jednotlivých jeho súčastí – dna, nadstavkových debničiek, stropného uteplenia, spôsob riešenia kŕmenia včiel
a úľový vrchnák, porovnávala predložený technický výkres
a jeho praktickú realizáciu, vrátane presnosti dodržania
jednotlivých mier a kvalitu použitého materiálu (vlhkosť
dreva, veľkosť a počet hrčí, povrchové opracovanie).
Nesúlad reálnych zistení a pôvodného zadania boli jediným kritériom, prečo komisia niektoré predložené exponáty neodporučila a z užšieho výberu ich vyradila.
Hneď v úvode konania komisia konštatovala výrazný –
viditeľný - posun v kvalite opracovania predložených exponátov. Rovnaké konštatovanie komisie sme oznámili aj
pred rokom, mohlo by sa zdať, že už niet čo zlepšovať,
a predsa.
V priebehu roka sa objavilo niekoľko sťažností na kvalitu práce výrobcov úľov súvisiacich s použitím nedostatočne vysušeného reziva, v dôsledku čoho sa niektoré úľové
dielce zosušili a „rozpadli“. Preto komisia v tomto roku
osobitne sledovala kvalitu použitého materiálu. Všetky
predložené úľové zostavy splnili limit vlhkosti reziva,
predložené dná a vrchnáky úľov boli vyrobené z materiálu, ktorý síce norme vyhovuje, ale nameranou hodnotou
je len tesne pod hranicou.
Je dobre, že dnes už stolári vyrábajúci úle vedia, že
včelia medzera je normou, ktorú musí kvalitný úľ spĺňať vo
všetkých smeroch, nikto sa nepozastavuje ani nad pevnostnou skúškou stability konštrukcie úľa simulujúcou
pád debničky na zem pri manipulácii s úľmi. (Len jeden
typ úľa ňou neprešiel.)
Závery komisie sú zhrnuté v priložených tabuľkách. Je
v nich uvedená nielen cena, ale aj množstvo, ktoré sa
uchádzači výberového konania podujali v ponuke zabezpečiť.
–rep-
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Cenové ponuky úľových zostáv podľa dodávateľov
Úle

Výrobca

Zostava
VND

3 ND B

Ľupták

Ruman

JAMALU

JAMALU

Ruman

Kollár

SOŠ

Majerník

Kolomý

uteplený

uteplený

uteplený

neuteplený

neuteplený

neuteplený

neuteplený

neuteplený

neuteplený

97

97

109,8

99

117,6

91

97

97

3 ND OLG
NND

Dadant systém

Kombinovaný
systém

Varroadno

103

113,1

4 ND A

109

129

129

125

125

116

128,8

4 ND E

105

123

123

119

119

110

116,4

5 ND 2/3 LG

127

128,5

133

4 ND 3/4 LG

116

-

125,2

B ND + 2 ND A

89

108

108

105

105

-

97

110,6

B ND + 3 ND E

107

126

126

122

122

-

112,5

123

Jumbo LG + 3 ND 3/4 LG

118

-

131,5

JUMBO LG + 3 ND 2/3 LG

113,5

117,8

123,7

JUMBO LG + 3 ND 1/2 LG

110,5

-

122,8

2 ND B + ND A

90

109,5

109,5

106,5

106,5

-

98

114,1

2 ND B + ND E

89

108

108

105

105

-

96,5

111

2 ND OLG + 2 ND 3/4 LG

120

-

131

2 ND OLG + 2 ND 2/3 LG

117

-

125,8

2 ND OLG + 2 ND 1/2 LG

115

-

136,8

25

25

15

25

25

25

25

25

31,1

Poznámka:
Ceny sú vrátane prírezov. Červenou farbou sú označené najnižšie cenové ponuky, od ktorých sa bude vypočítavať % preplatenia.
P. Kollár má v cene úľov zahrnutú už aj impregnáciu parafínom.
J. Kolomý udáva cenu už so zbitými rámikmi.
Legenda:
Používané skratky: ND- nadstavok, LG – langstroth, OLG – original langstroth, VND – vysoké ND, NND – nízke ND, R - rámik

Potvrdený počet vyrobených úľov
SOŠ

30 ks Jumbo LG + 3 ND 2/3 LG, 30 ks 5 ND 2/3 LG a 30 ks 3 ND B

Ruman

400 ks uteplené 3 ND B, 400 ks neuteplené 3 ND B

Ľupták

5000 ks dná + vrchnák, 5000 ks ND A, 10000 ks ND B, 10 000 ks ND E

Kolomý

200 ks dná + vrchnáky, ND A 800 ks, ND B 600 ks, ND E 800 ks, ND 1/2 LG 800, ND 2/3 LG 800 ks, ND 3/4 LG 800, ND OLG 600, Jumbo LG 200 ks

Jamalu

400 ks uteplené 3 ND B, 400 ks neuteplené 3 ND B

Majerník

200 ks dná + vrchnáky, ND A 50 ks, ND B 400 ks, ND E 200 ks,

Kollár

200 ks dná + vrchnáky, 100 ks 1/2 LG, 100 ks 2/3 LG, 100 ks 3/4 LG, 100 ks ND OLG, 100 ks Jumbo.

Kontakty na výrobcov úľov:
Jamalu s.r.o., Hviezdoslavova 726/5, 963 01 Krupina, 0905 464 961, ruman@stolarstvo-krupina.sk
Pavol Kollár, Fričovce 181, 0908 688865, pavelkollar@azet.sk
SOŠ Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica, 048 4147629, sos@sosbabb.edu.sk
STOLÁRSTVO Marián Ruman, Hviezdoslavova 5, 963 01 Krupina, 0905 464961, ruman@stolarstvo-krupina.sk
STOLÁRSTVO Stanislav Majerník, 053 51 Kluknava 232, 053 4473226, stolmaj@mail.t-com.sk
TRUHLÁŘSTVÍ - Jan Kolomý, Staré Město 113, 790 01 Bruntál, tel.: +420 603518183, kolomy@worldmail.cz
Včelárstvo Jozef Ľupták: Čekovce 141, 962 41 Bzovík, 0915 170060, jozkolu@gmail.com
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Cenová ponuka na včelstvá za jeden rámik (€)
Meno

Rámik
A
9

2/3 LG

11

8

Jumbo LG

7

10

Kočan

7

Ľupták

10

Mlynarčík

10

Priehoda

10

SOŠ, Pod Bánošom

10

5

5

12
6

Medos s.r.o.

Najnižšia ponuka

3/4 LG

10

Karas
Tóma

E

10

Balák

Gál

B

8

7

7

5

5

12

2/3 LG

3/4 LG

Jumbo LG

Ponúkaný, resp. garantovaný počet rámikov
Meno

Rámik
A
100

300

200

100

Karas
Tóma

E

250

Balák

Gál

B

80

200

Kočan

150

Ľupták

250

Mlynarčík

150

Priehoda

200

SOŠ, Pod Bánošom

150

150

300
70

Medos s.r.o.

Ponuka celkom:

150

180

1750

200

300

220

Kontakty:
Ing. Peter Balák, Nábrežná 798, 972 71 Nováky, 0917 575292, peter.balak@centrum.sk
Ing. Ľudovít Gál, 951 73 Jelenec, Šumina 392, 0905 157 684, gal@vcelari.sk
MVDr. Jozef Karas, Prostejovská 40, 080 01 Prešov, 0907 352882, karasjozo@gmail.com
Ján Kočan, Lieskova 23, 066 01 Humenné, petros1@post.sk, 0915 514 927
Ing. Jozef Ľupták, Čekovce 141, 96241 Bzovík, jozkolu@gmail.com, 0915 170 060
MEDOS, s r.o., 919 52 Dolné Dubové 245, +421 37 6414318, robo.chlebo@gmail.com
Ing. Stanislav Mlynarčík, Energetikov 5, 96901 Banská Štiavnica, stmlynarcik@gmail.com, 0903 711 366
Milan Priehoda, V.B.Nedožerského 5/3, 972 12 Nedožery-Brezany, 0902 630 310
SOŠ, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica, 048/414 7623, sos@sosbabb.edu.sk
Jozef Tóma, Mlynská 3, 053 11 Smižany, 0904 532347, toma.jozef@post.sk
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Doplňujúce informácie k čerpaniu dotácie
pre začínajúcich včelárov
podľa § 7 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády SR č. 107/2014 Z. z.
Na základe skúseností z predchádzajúceho
podporného roka 2013/2014 upozorňujeme prijímateľov pomoci na najčastejšie
problémy, ktorým sa treba vyvarovať:
začínajúci včelár sa zaregistruje do Centrálneho registra včelstiev najskôr v deň
nákupu včelstiev, na ktoré požaduje dotačnú podporu. Zároveň musí spĺňať podmienku, že nemôže byť evidovaný v Centrálnom
registri včelstiev predchádzajúcich 5 rokov
pred nákupom včelstiev, na ktoré požaduje
dotačnú podporu a absolvoval školenie pre
začínajúcich včelárov, o čom vie predložiť
doklad. Následne po registrácii, pri predkladaní podkladov na refundáciu si overí, či už
bol zaregistrovaný v CRV
• doklady o zakúpení nových úľových
zostáv a nových včelstiev osadených
plemennými matkami musí doručiť
na refundáciu spolu so všetkými povinnými prílohami v zmysle Metodického
postupu PPA SR v rámci rovnakého výplatného termínu (v I. výplatnom termíne podklady týkajúce sa účtovného
obdobia 1.9.2014 až 31.5.2015 doručiť

najneskôr do 5.6.2015 a v II. výplatnom
termíne podklady týkajúce sa účtovného
obdobia od 1.6.2015 doručiť poštou najneskôr do 4.8.2015 prostredníctvom
miestnej včelárskej organizácie na Združenie Slovenská včela, Svrčia 14, 842 08
Bratislava). Nie je možné doručiť podklady o nákupe, napr. úľových zostáv v I. výplatnom termíne a o nákupe včelstiev v II.
výplatnom termíne,
• včelár je v zmysle Vyhlášky MPRV SR č.
206/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii
včelstiev po zakúpení včelstiev povinný
zaregistrovať sa prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR do Centrálneho registra včelstiev
– podpora nemôže byť poskytnutá začínajúcemu včelárovi, ktorý sa po zakúpení včelstiev nezaregistroval do CRV,
• všetky doklady a povinné prílohy, ktoré
má dodávateľ včelstiev alebo úľových
zostáv začínajúcemu včelárovi poskytnúť, musí vystaviť naraz, v jeden deň ,
• pri doručení dobierkou Slovenskou poštou je potrebné vyžiadať si potvrdenie

Kontaktný formulár začínajúceho včelára –
žiadateľa o nákup úľových zostáv a včelstiev
Meno a priezvisko začínajúceho včelára: ................................................................................
..................................................................................................................................................
E-mailová adresa: ....................................................................................................................
Telefónny kontakt: ...................................................................................................................
Poštová adresa: ........................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Ako začínajúci včelár budem nakupovať:
Presné vymedzenie úľových zostáv (B,A,E 3/4,LG ,2/3LG: .....................................................
Počet úľových zostáv (jeden až päť): .......................................................................................
Mám uzavretú dohodu o dodaní úľových zostáv (áno – nie)+:
Počet včelstiev (jeden až päť): .................................................................................................
Mám uzavretú dohodu o dodaní včelstiev (áno -nie)+
Nemám vhodnú ponuku na nákup (úľových zostáv - včelstiev)+
Dátum a podpis začínajúceho včelára: ...................................................................................
+ nevyhovujúce prečiarknite

o zaplatení, obálka s uvedením sumy nie
je dokladom o úhrade!
Suma refundácie (do 80 % oprávnených
nákladov) úľových zostáv a včelstiev bude
vypočítavaná z najnižšej cenovej ponuky
v danej kategórii prieskumného konania zo
dňa 4. 3. 2015.
Pri požiadavke na refundáciu úľových zostáv a včelstiev musí byť nákup realizovaný
len u dodávateľov, ktorí splnili podmienky
prieskumného konania.
Začínajúci včelár sa do 15.4.2015 dohodne
s vybraným predajcom úľových zostáv a predajcom včelstiev na podmienkach kúpy.
Všetci začínajúci včelári, ktorí sa prostredníctvom základných organizácií dostali do
plánu čerpania dotácií v období 2014/15
vyplnia a do 20. apríla 2015 odošlú na
E-mailovu adresu janorysavy@gmail.com
požadované informácie.
Nepredloženie nižšie uvedených požadovaných údajov v termíne do 20. apríla 2015,
budeme považovať za prehlásenie, že včelár o dotáciu stratil záujem.

Výrobno-odbytové družstvo slovenských včelárov, Mikulská 75, 937 01 Želiezovce,
Ing. Tibor Jókay, Lipová 1, 937 01 Želiezovce ponúka

ZVÄZOVÉ POHÁRE NA MED
SO ZNAČKOVÝM VRŠKOM
Faceta 720 ml (950 g)
Značkový pohár,
značkový vršok s nápisom:
SLOVENSKÝ MED
PRIAMO OD VČELÁRA
Balenie: vo fólii po 10 ks
Cena za kus: 0,40 Eur (vrátane DPH)
Odber: po celých baleniach, alt.
paletách, polpaletách

Faceta 370 ml (500 g)
Hladká faceta,
značkový vršok s nápisom:
SLOVENSKÝ MED
PRIAMO OD VCELÁRA
Balenie: vo fólii po 12 ks
Cena za kus: 0,33 Eur (vrátane DPH)
Odber: obdobne
ako pri Facete 720 ml

Termín a miesto odberu: v každú dennú a nočnú dobu na adrese: Mikulská 75, 937 01 Želiezovce,
po predchádzajúcom tel. dohovore na tel. č. 0905 447 731, Ing. Jókay

kryt LR úľov BeeNectar
Jeden z najdôležitejších nových nástrojov moderného včelárstva

Nový kryt LR úľa uľahčuje sťahovanie, keď kryt
z úľa nie je potrebné odstrániť.
Vydrží zaťaženie 500 kg.
Nový kryt pre LR úľ zabraňuje vzniknutiu rabovky
zo susedných kolónií.
Nový kryt LR úľa je UV stabilný a odolný voči
ľadovcu a iným poveternostným vplyvom, je
stavaný na teploty od -40 do 100⁰ C.
Nový kryt LR úľa je chránený medzinárodným
patentovým právom číslo PCT/GR/2006 a PCT/
WO2006/085124 000006 v 65 krajinách sveta.
Nový kryt LR úľa získal cenu za najlepší
patent na medzinárodnom veľtrhu v Ženeve.

MANDY spol. s.r.o., Šebešťanova 276, 017 04 - POVAŽSKÁ BYSTRICA
+421 (0) 907 71 54 33 - Jaroslav Bolček
www.mandy.sk e-mail: mandy@mandy.sk

