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5/2018 

S M E R N I C A  

Slovenského zväzu včelárov 

pre odmeňovanie za koordináciu technickej pomoci na úrovni základných 

organizácií a iných včelárskych občianskych združení v SZV  

 

 

I. 

Predmet úpravy 

Smernica upravuje odplaty za koordináciu plnenia Nariadenia vlády č. 135/2017 Z.z. 

o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní 

s včelími produktmi na území Slovenskej republiky.  

  

II.   

Základné pojmy 

1. Cieľom Národného programu  stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 

2016/2017 až 2018/2019 je vytvoriť predpoklady na čo najširšie čerpanie finančných 

prostriedkov zo spoločných fondov EÚ a stanoviť efektívne a motivačné spôsoby podpory 

z národných zdrojov.  

 

2. Nariadenie vlády č. 135/2017 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok 

pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi (ďalej v texte len „NV“) v § 4 Technická 

pomoc, písm. h) umožňuje odplatu za koordináciu, služby a servis technickej pomoci 

a poradenstva na národnej úrovni na zabezpečenie programu pre sektor včelárstva 

Slovenskej republiky.  

 

3. Koordinácia plnenia NV o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri 

produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na úrovni celoštátnej organizácie SZV 

zahŕňa aj spracovanie žiadostí  na základe potrieb a požiadaviek jej členov v rámci 

základnej organizácie SZV a iných včelárskych občianskych združení v SZV (ďalej v texte 

len „ZO a OZ SZV“). Práca koordinátora NV na úrovni ZO a OZ SZV zahŕňa najmä 

kontrolu predkladaných dokladov na zdokladovanie oprávnenosti dotácie a komunikáciu 

s oprávneným žiadateľom.  

 

4. Koordinátorom plnenia NV na úrovni ZO a OZ SZV je spravidla člen výboru ZO SZV  

alebo včelárskeho občianskeho združenia v SZV (ďalej v texte len „koordinátor“).  
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III.  

Výkon činnosti koordinátora plnenia NV 

1. V súvislosti s výkonom činnosti koordinátora plnenia NV na úrovni ZO a OZ SZV má 

koordinátor právo na primeranú pomoc stanovenú touto Smernicou v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a internými právnymi predpismi SZV.   

 

2. Koordinátor je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne, s 

náležitou odbornosťou.      

 

3. Koordinátor zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil pri výkone svojej činnosti podľa 

všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu.  

 

4. Koordinátor je povinný zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvie v 

súvislosti s výkonom svojej činnosti. Ustanovenia osobitných právnych predpisov týmto 

nie sú dotknuté.
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IV.   

    Podmienky vyplatenia odmeny 

 

1. Základom pomoci pre koordinátora plnenia NV za výkon činnosti je paušálna ročná pomoc 

vzťahujúca sa k príslušnému podpornému roku.   

  

2. Výpočet je stanovený na základe počtu včelárov s minimálne 1 včelstvom v CRV v ZO a 

OZ SZV k 30.9. príslušného podporného roka, pričom na každých začatých 50 včelárov 

pripadá pomoc za koordináciu vo výške 100 eur. 

 

3. Na vyplatenie pomoci musia byť splnené  a vydokladované nasledovné podmienky: 

A) ZO a OZ SZV predložila žiadosť o čerpanie podpory pre daný podporný rok 

vrátane požiadavky na zabezpečenie koordinácie,  

B) ZO a OZ SZV uhradila členské príspevky na účet SZV,   

                                                           

1  Napríklad § 167 a 168 Trestného zákona, § 17 Obchodného zákonníka, zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane         

utajovaných skutočností, Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a i.  
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C) ZO a OZ SZV dokladmi preukáže, že koordinátorovi poukázala platbu za 

koordináciu bankovým prevodom na jeho osobný účet, alebo že mu iným 

spôsobom vyplatila pomoc, 

D) ZO a OZ SZV musí k vydokladovaniu pomoci doložiť vyplnenú prílohu, ktorá je 

súčasťou príručky pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia 

podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi, 

E) Pomoc za koordináciu je vyplácaná vo výške maximálne 600 eur za podporný rok. 

 

4. Za správnosť a kompletnosť dokladov predložených podľa podmienok bodu 3     

zodpovedá koordinátor.  

 

V. 

Záverečné ustanovenie 

 

Táto Smernica nadobúda platnosť schválením VV SZV dňa 20.5.2018. Účinnosť nadobúda 

dňom 21.5.2018. 

 

   

 

  V Bratislave, dňa 21.5.2018 

     

                      

       

Ing. Ľudovít Gál  

              predseda SZV     

 

 

 


