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4/2019
SMERNICA

Slovenského zväzu včelárov

k štatútu Svojpomocného fondu SZV

Článok I.
Piedmet úpiavy

Smernica zjednodušuje postup uplatňovania práv a povinností poškodeného, ako aj potreby
škodovej komisie ZO SZV a Komisie pre Svojpomocný fond pri SZV.

Článok II.
Príspevok za zničené alebo poškodené úle

1. Príspevok za zničené alebo poškodené úle:

- úl‘ 30€
- nádstavok 10 €
- plemenáč 10 €
- ostané /roják, oplodniačik! 10 €

Pri úľoch zakúpených päť rokov pred škodovou udalost‘ou bude po predložení dokladu
o zakúpení uhradená škoda Po odpočítaní amortizácie 10 % ročne v preukázanej výške.
Úle staršie ako pät‘ rokov sú oceňované jednotnou cenou 30 €.

2. Mriežky, uteplivky, peľochyty a ki~midlá sú súčast‘ou úl‘a a sú započítané v jeho cene.

3. V prípade poškodenia aleho zničenia časti úl‘a sa príspevok úmerne kráti.

Článok III.
Výpočet škody na zásobách

Výpočet škody lid z‘~5obách ~d liocliiotí podl‘d točného obdobia / vid‘ Sadzobiiík/.

Podl‘a osvedčených zásad sa včelstvá na zimu zužuj ú na toľko plástov, kol‘ko včely
obsadzujú, spravidla 6 - 7. Ked‘že móžu byt‘ zazimované na 5 alebo 9 plástoch, pri škode sa
počet plástov hodnotí jednotným priemerom 8 plástov.
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Článok IV.
Náhrada za matky

Bez piedložeiiia dokladov o iiákupe iiiWJek od iegisti‘ovaiiýcli cliovatefov z pleiiieiuiélio
chovu aleho inseminovaných sa cena matky stanovuje ako včelínová (roj ová) z vlastného
chovu v hodnote 2 €.

ČlánokV.
Úhrada plástov a medzistienok v úl‘och

1. Hodnota plástu sa počíta v priemere 0,50 €/ks, medzistienky 0,25 €/ks. Uvedená hodnota
sa počíta pre všetky typy rámikových mier.

2. Za plásty a medzistienky umiestnené mimo včelstiev príspevok neprislúcha.

Článok ‚‘I.
Úhrada včicl

Úhrada včiel je stanovená Sadzobníkom Svojpomocného fondu pri SZV.

Článok VII.
Úhrada za ostatné včelárske potreby

1. Pri ohodnocovaní škody jednotlivých včelárskych potrieb sa postupuje podl‘a Sadzobníka
SvF SZV.

2. Za včelárske potreby (okrem úl‘ov) umiestnené v kočovnom voze alebo včelíne sa
poskytuje príspevok podl‘a Sadzobníka Svojpomocného fondu pri SZV, pri väčších
množstvách do maximálnej výšky 116 €‚ pričom sa prihliada na úmernost‘ potrieb k počtu
včelstiev.

3. Príspevok sa neposkytuje:

a) za škody na včelárskom majetku umiestnenom mimo včelnice, včelína a kočovného
voza (napr.: v chate ‚ v dielni, v dome),

ii) za majetok, ktorý svojím účelom a používaním nic je určený k výhradnému
používaniu pri včelárení (napr.: kuchynské zariadenie, spacie vaky, elektrický pohon
medometu, televízor, rádio, dopravné prostriedky, potreby osobnej hygieny, pomocné
náradie pre presun včelstiev, kompresory, nábytok, stavebný materiál, stolárske
náradie, šatstvo, okrem základného vyhavenia pre včelára. f~nančná hotovost‘).

c) na věc lársky maj dok zanedbateľnej hodnoty, menej ako 2 €‚

d) na odmenu znalcovi, ktorého o znalecký posudok požiadal poškodený, na náklady na
fotodokumentáciu a poplatky na vyšctrenie vzoriek včiel.
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Čláuok VIII.
Všeobecné ustanovenia

~‘ríspevok za vče[s(vá vrá(ane p[áslov, cukru, medu, včie[, maLky a p[odu hol s(anovený
v Sadzobníku jednotne, podľa roČných období na základe odborných stanovísk
a finančných možností SvF SZV.

2. Komisia SvF SZV, v zastúpení funkcionárom zväzu alebo znalcom, podl‘a uváženia
preverí rozsah a príčiny škody a vypracuje znalecký posudok (vid‘ Štatút SvF SZV Čl. 4),
Iilaviie u škód iiad 1 000 €. K objeklíviiemu posúdeniu škody vziiiknutej tresLnou
činnost‘ou alebo požiarom musí byt‘ priložené potvrdenie a správa o príČine požiaru, resp.
rozhodnutie vo veci orgánmi činnými v trestnom konaní.

3. V prípade, ak člen uhradí príspevok za nižší počet vČelstiev než v skutočnosti vlastní,
napr. vlastní 100 a zaplatí za 50 včelstiev, pri odškodnení sa tieto ohodnocujú ako 50
nepoistených.

4. Príspevok do SvF je poskytovaný na zmiernenie f~nančnej ujmy (nie plné odškodnenie)
v dósledku škody na včelstvách a včelárskom majetku. Sadzobník SvF SZV, ktorý tvorí
prilohu tejto Smernice, nie je odrazom trhovej hodnoty včelárskeho majetku a včelstiev.

5. Cenník vČelstiev, včelárskych pomócok a stanovenie priemernej produkcie včelstva,
vydaný Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom, Výskumným ústavom
živočíšnej výroby Nitra, Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok pre potreby zist‘ovania
náhrad za likvidované alebo poškodené včelstvá a včelárske pomócky a ostatné účely, sa
netýka príspevkov zo SvF SZV.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenie

1) Žiadosť o príspevok doručená komisii SvF SZV pred účim~ost‘ou tejto smernice sa
prerokuj e podl‘a doteraj šej smernice.

2~) Smernica hola prerokovaná a schválená VV SZV dňa 25. októhra 1997. Účinnost‘ je
od 01.01.1998.

3) Zmeny schválené uznesením yV SZV dňa 2. júna 2010, účinné od 1. septembra 2010,
sa vzt‘ahujú na škody vzniknuté po 1. septembri 2010.

4) Zmeny v Smernici SZV k Štatútu Svojpomocného fondu sú schválené uznesením VV
SZV zo dňa 1. júna 2019, účinné od 1. júla 2019 a vzt‘ahujú sa na škody vzniknuté Po
1.júli 2019.

V Král‘ovej pri Senci, dňa 1.júna 2019

Ing. Milan f(usnák
piedseda SZV
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Prí1oh~i Č. 1 S~‘dzobník Svoj pomocného fondu SZV

1) Sl“~íi~ký ~‚‘~Ii ‚‘čeIá[o“ Vy(láVd ~ ila(L ~ťOLL ~d 1 jůla 201 Q i‘te tič~ly Sv‘.J1xn[Lo~uél&o
Ibiidu SddzoL~1I1k ~‘č~1áisk3‘cli po1ii~L~ ~t ‚‘čeIsLk~v.

2) Príspevok sa poskytuje v rozsahu stanovenom Štatútom SvF.

3) Príspevok na zmiernenie škód na včelárskych potrebách a zásobách sa riadi nevyhnutnou
potrebou a počtom včelstiev, na ktoré má žiadatel‘ zaplatený poplatok v čase, kedy
škodová udalost‘ nastala Výška príspevku sa určí v nadväinosti na skiitočne vzniknutú
škodu, ktorá bola overená a potvrdená komisiami SZV.

1) Včelárske pomócky a potreby

Názov Cena v €1 ks (bal.)

Cedník dvojitý k nádobe medometu 10 €

Nádobapodmedornet 10€

Tanier odviečkovací 15 €

Vidlička odviečkovacia 5 €

Dierkovač rámikov 10 €

Zatavovač medzistienok elektrický 20 €

Napinadlo drótika 5 €

Dymák 10€

Kukla drótená 10 €

Včelárske rukavice 5 €

Včelárska kombinéza 20 €

Včelárska blúza 10 €

Klobúk so závojom 5 €

Medomet trojrámikový nerez 200 €

Medomet štvorrámikový nerez 300 €

Pohon medometu ručný 60 €

Obal na med o objeme nad 30 kg 5 €

Obal na med o objeme pod 30 kg 4 €

Rozperák 2 €

Smyk gul‘atý 10 €

Ometač včiel 45 €

Slnečné tavidlo 25 €

Parák na vosk 30 €

Úl‘ová váha hydromechanická 20 €
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Drobné náradie — základné včelárske vybavenie včelára

Pilka 5 €

Sekera 8€

Klieštc 5 €

Kladivo 5 €

Nóž 4€

Kosa 8€

2) Ceny věelstlev

a) zimné obdobie (I.Í0. —20.3.):

b) jarné obdobie (21.3. — 15.5.):

včely vrátane zásob a plástov 70 €
len včely 25 €
zásoby a plásty 25 €
matka 6€
plod 8€

c) letné obdobie (16.5. —31.7.):

včely vrátanc zásob a p[ástov 90 €
len včely 30 €
zásoby a plásty 25 €
matka 6€
plod 10€

d) jesenné obdobie (18.9. —30.9.):

IJ1‘ová váha elektronická GSM 45 €

Kolečko Fúrik na prevážanie plástov. úl‘ov 20 €

včely vrátane zásob a plástov 50 €
len včely 15 €
zásoby a plásty 25 €
matka 6€
plod 3€

včely vrátane zásob a plástov 60 €
len včely 25 €
zásoby a plásty 25 €
matka 6€
plod 3€
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