
Bratislava, 17.12.2020
ZO SZV Humenné
 
VEC:

Opatrenie Prijímateľ pomoci
Podpora v eur 

podaná 
žiadateľom

Podpora v 
Eur priznaná 
(po krátení)

§ 5j) uskutočnenie včelárskej výstavy, súťaže, 
národného alebo medzinárodného včelárskeho 
podujatia

ZO SZV Humenné 145,26 141,12

§ 6a obstaranie veterinárneho lieku alebo 
prípravku, ktorý možno uvádzať na trh v 
Slovenskej republike

ZO SZV Humenné 2544,70 2466,70

§ 6 b) Aplikácia veterinárneho lieku alebo 
veterinárneho prípravku na včelstvá z dôvodu 
prevencie alebo liečby choroby včiel 
medonosných

Kočan Ján 158,08 0,00

§ 6 b) Aplikácia veterinárneho lieku alebo 
veterinárneho prípravku na včelstvá z dôvodu 
prevencie alebo liečby choroby včiel 
medonosných

Kočan Ján 335,36 0,00

§ 6 b) Aplikácia veterinárneho lieku alebo 
veterinárneho prípravku na včelstvá z dôvodu 
prevencie alebo liečby choroby včiel 
medonosných

Lacho Peter, Ing. 307,84 0,00

§ 6 b) Aplikácia veterinárneho lieku alebo 
veterinárneho prípravku na včelstvá z dôvodu 
prevencie alebo liečby choroby včiel 
medonosných

Vladimír Durňak 287,36 0,00

§ 6 b) Aplikácia veterinárneho lieku alebo 
veterinárneho prípravku na včelstvá z dôvodu 
prevencie alebo liečby choroby včiel 
medonosných

Mati Jozef, Ing. 319,36 0,00

§ 6 b) Aplikácia veterinárneho lieku alebo 
veterinárneho prípravku na včelstvá z dôvodu 
prevencie alebo liečby choroby včiel 
medonosných

Ľubiščak Jozef 165,76 0,00

§ 6 b) Aplikácia veterinárneho lieku alebo 
veterinárneho prípravku na včelstvá z dôvodu 
prevencie alebo liečby choroby včiel 
medonosných

Dzubaj Miroslav 303,36 0,00

Slovenský zväz včelárov
Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Oznámenie o krátení požiadaviek jednotlivých prijímateľov pomoci v zmysle Obežníka SZV č. 2/2020, a 
Usmernenia SZV č. 1/2020 k príručke pre žiadateľa a k predkladaniu požiadaviek k čerpaniu dotačných 
prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č.337/2019 Z. z. na podporný rok 2019/2020.



§ 6c obstaranie zariadenia na aplikáciu 
veterinárneho lieku alebo prípravku na včelstvá, 
vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho 
fungovanie

ZO SZV Humenné 980,00 958,00

§ 5l obstaranie technických pomôcok alebo 
zariadení na získavanie, spracovanie alebo 
skladovanie včelárskych produktov

Greš Jozef, Ing. 2900,00 2500,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Mati Jozef, Ing. 355,00 314,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Ľubiščák Jozef 363,00 333,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Krajnik Andrej 628,00 611,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Orlej Jozef, Ing. 329,00 309,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Dzubaj Miroslav 537,00 66,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Lacho Peter, Ing. 491,00 461,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Durňak Vladimír 455,00 425,00

Greš Jozef, Ing. (§5l) kratené o 400,00€. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 2500,00€ v pláne Žiadosti 
o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Humenné.

Kočan Ján (§6b) krátenie o 158,08€. Zdôvodnenie: okrem neakreditovaného SZV osvedčenia nebolo doložené 
osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ani AÚVL osvedčenie podľa NV 337/2019.

Kočan Ján (§6b) krátenie o 335,36€. Zdôvodnenie: okrem neakreditovaného SZV osvedčenia nebolo doložené 
osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ani AÚVL osvedčenie podľa NV 337/2019.

Mati Jozef, Ing. (§6e) krátené o 41,00€; Zdôvodnenie: počet prehliadnutých včelstiev nebol v súlade s CEHZ.

Lacho Peter, Ing. (§6b) krátenie o 307,84€. Zdôvodnenie: okrem neakreditovaného SZV osvedčenia nebolo doložené 
osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ani AÚVL osvedčenie podľa NV 337/2019.

Vladimír Durňak (§6b) krátenie o 287,36€. Zdôvodnenie: okrem neakreditovaného SZV osvedčenia nebolo doložené 
osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ani AÚVL osvedčenie podľa NV 337/2019.

Mati Jozef, Ing. (§6b) krátenie o 319,36€. Zdôvodnenie: okrem neakreditovaného SZV osvedčenia nebolo doložené 
osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ani AÚVL osvedčenie podľa NV 337/2019.

 Ľubiščak Jozef (§6b) krátenie o 165,76€. Zdôvodnenie: okrem neakreditovaného SZV osvedčenia nebolo doložené 
osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ani AÚVL osvedčenie podľa NV 337/2019.

 Dzubaj Miroslav (§6b) krátenie o 303,36€. Zdôvodnenie: okrem neakreditovaného SZV osvedčenia nebolo doložené 
osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ani AÚVL osvedčenie podľa NV 337/2019. 

ZO SZV Humenné (§6c) krátenie o 22,00€. Zdôvodnenie: poštovné a balné nepatrí medzi oprávnené náklady podľa 
NV č. 337/2019 Z. z.

ZO SZV Humenné (§5j) kratené o 4,14 €. Zdôvodnenie: doklad v hodnote 4,14 € je vystavený po termíne 
uskutočnenia výstavy a nespadá do oprávnených nákladov podľa § 5 ods. 1 písm. j) NV č. 337/2019 Z. z.

ZO SZV Humenné (§6a) krátenie o 78,00€. Zdôvodnenie: acetón nepatrí k oprávneným nákladom podľa NV 
337/2019.



Spracoval: Nikola Kalnássyová, Bc. Veronika Bokorová, RNDr. Lenka Jeszeová, PhD.

Skontroloval: Ing. Jozef Čápek, PhD.

Spracované na základe rozhodnutia podpredsedu SZV, Ing. Milana Vavricu.

Krajnik Andrej (§6e) krátené o 17,00€ ;Zdôvodnenie: počet prehliadnutých včelstiev nebol v súlade s CEHZ.

Orlej Jozef, Ing. (§6e) krátené o 20,00€; Zdôvodnenie: katastre Krivá Oľka, Nižná Oľka sa nenachádzajú na poverení 
AÚVL.

Dzubaj Miroslav (§6e) krátené o 471,00€. Zdôvodnenie: počet prehliadnutých včelstiev nebol v súlade s CEHZ.

Lacho Peter, Ing. (§6e) krátené o 30,00€ Zdôvodnenie: kataster Pčoliné sa nenachádza na poverení AÚVL.

Durňak Vladimír (§6e) krátené o 30,00€. Zdôvodnenie: katastre Kolbasov, Hrabovec nad Laborcom a Humenné sa 
nenachádzajú na poverení AÚVL.

Ľubiščák Jozef (§6e) krátené o 30,00€. Zdôvodnenie: kataster Humenné sa nenachádza na poverení AÚVL; 
prehliadky včelstiev neboli zaznamenané v CEHZ.


