
Bratislava, 17.12.2020
ZO SZV Nitra
 
VEC:

Opatrenie Prijímateľ pomoci
Podpora v eur 

podaná 
žiadateľom

Podpora v 
Eur priznaná 
(po krátení)

§ 5a) zabezpečenie prednášky alebo seminára v 
oblasti včelárstva ZO SZV Nitra 280,00 0,00

§ 5k )obstaranie výpočtovej alebo audiovizuálnej 
techniky vrátane jej príslušenstva pre včelárske 
združenie, zriadenie pripojenia k verejnej 
elektronickej komunikačnej sieti, používanie 
elektronickej komunikačnej služby alebo 
vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie 
informačného systému

ZO SZV Nitra 1399,00 1200,00

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

ZO SZV Nitra 11704,05 5889,00

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

Skipala František 64,00 0,00

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

Kostolanský Rastislav, Ing. 125,44 0,00

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

Gál Ľudovít, Ing. 73,60 0,00

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

Mikuš Viktor 135,68 0,00

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

Foltín Vladimír, Ing. 214,40 0,00

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

Gaži Miroslav 243,20 0,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva

Balko Mário 132,00 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.



§ 8a2 zabezpečenie analýzy včelárskych 
produktov na účely súťaže o najlepší včelársky 
produkt vykonanej v referenčnom laboratóriu

Peter Šedík, Ing, PhD. 50,60 49,00

§ 8a2 zabezpečenie analýzy včelárskych 
produktov na účely súťaže o najlepší včelársky 
produkt vykonanej v referenčnom laboratóriu

Pinter Mikuláš 99,60 49,00

§ 8a2 zabezpečenie analýzy včelárskych 
produktov na účely súťaže o najlepší včelársky 
produkt vykonanej v referenčnom laboratóriu

Líska Dušan 50,60 0,00

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

Velčický Karol 1279,00 800,00

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

Gál Ľudovít, Ing. 138,00 0,00

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

Gálová Eva 499,00 0,00

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

Poláček Kristián 1890,00 1000,00

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

Tóth Ján, Ing. PhD. 359,00 0,00

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

Spál Martin 593,00 592,00

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

Šulík Martin, Ing. 789,60 0,00

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

Budáč Martin, Ing. 511,32 476,38

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

Kocman Roman 440,49 425,00

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

Mikuš Viktor 195,00 0,00

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

Lehoťák Pavol, Ing. 8881,36 8873,88

§ 5m obstaranie zariadení na úpravu stanovišťa 
včelstva

Daloš Tomáš 120,00 90,00

§ 5q ochrana včelstiev, úľov alebo včelárskych 
zariadení pred poškodením alebo odcudzením

Skipala František 1238,12 1210,80

§ 5r monitorovanie sezónneho stavu včelstiev Žembera Lukáš 104,00 94,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Turánek Ján 353,00 342,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Šrank Marián 517,00 443,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Krajčír Ľubor 129,00 99,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Kittlerová Eva 222,00 210,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Kostolanský Stanislav 214,00 205,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Gaži Miroslav 448,00 445,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Zaujec Vojtech 112,00 111,00



§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Vojčik Štefan, Ing. 301,00 300,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Lauko Emil 67,00 63,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Hradický Peter 290,00 288,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Mikuš Viktor 263,00 249,00

Líska Dušan (§8a2) krátenie o 50,60€. Zdôvodnenie: žiadateľ nebol v pláne Žiadosti o poskytnutie pomoci pre 
podporný rok 2019/2020 v ZO SZV Nitra.

Velčický Karol. (§5l) kratené o 479,00€. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 800,00€ v pláne Žiadosti 
o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za ZO SZV Nitra.

Gál Ľudovít, Ing. (§5l) krátené o 138,00€; Zdôvodnenie: doklady boli doručené po termíne v zmysle 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.

ZO SZV Nitra (§6a) krátenie o 5815,05€. Zdôvodnenie: krátenie o 367,80€ fumig.pásiky nepatria medzi oprávnené 
náklady podľa NV 337/2019;  Krátenie o 12,00€-poštovné, nepatrí medzi oprávnené náklady podľa NV 337/2019; 
Krátenie o 5447,25 € čerpanie nad limit počtu včelstiev,  podpora sa priznáva na počet včelstiev k 30. septembru 
včelárskeho roka  podľa  § 6 ods. 1 písm. a) NV č. 337/2019 Z. z.

Skipala František (§6b) krátenie o 64,00€. Zdôvodnenie: okrem neakreditovaného SZV osvedčenia nebolo doložené 
osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ani AÚVL osvedčenie, nesplnené podmienky 
podľa NV 337/2019.

Kostolanský Rastislav, Ing. (§6b) krátenie o 125,44€. Zdôvodnenie: okrem neakreditovaného SZV osvedčenia 
nebolo doložené osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ani AÚVL osvedčenie, 
nesplnené podmienky podľa NV 337/2019.

Gál Ľudovít, Ing. (§6b) krátenie o 73,60€. Zdôvodnenie: okrem neakreditovaného SZV osvedčenia nebolo doložené 
osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ani AÚVL osvedčenie, nesplnené podmienky 
podľa NV 337/2019.

Mikuš Viktor (§6b) krátenie o 135,68€. Zdôvodnenie: okrem neakreditovaného SZV osvedčenia nebolo doložené 
osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ani AÚVL osvedčenie, nesplnené podmienky 
podľa NV 337/2019.

Foltín Vladimír, Ing. (§6b) krátenie o 214,40€. Zdôvodnenie: okrem neakreditovaného SZV osvedčenia nebolo 
doložené osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ani AÚVL osvedčenie, nesplnené 
podmienky podľa NV 337/2019.

Gaži Miroslav (§6b) krátenie o 243,20€. Zdôvodnenie: okrem neakreditovaného SZV osvedčenia nebolo doložené 
osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ani AÚVL osvedčenie, nesplnené podmienky 
podľa NV 337/2019.

Balko Mário (§7b) krátenie o 132,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ sa nenachádza v pláne žiadosti ZO SZV Nitra pre 
sezónny presun včelstiev pre podporný rok 2019/2020.

Peter Šedík, Ing, PhD. (§8a2) krátenie o 1,60€. Zdôvodnenie: manipulačný poplatok nepatrí medzi oprávnené 
náklady podľa NV 337/2019.

Pinter Mikuláš (§8a2) krátenie o 50,60€. Zdôvodnenie: manipulačný poplatok 1,60€ nepatrí medzi oprávnené 
náklady podľa NV 337/2019; Krátenie o 49,00€ žiadateľ má v pláne pre podporný rok 2019/2020 jednu analýzu v 
hodnote 50 €.

ZO SZV Nitra (§5a) kratené o 280,00 €. Zdôvodnenie: prednáška nie je v pláne na rok 2019/2020 podľa § 5 ods. 1 
písm. a) NV č. 337/2019 Z. z.

ZO SZV Nitra (§5k) kratené o 199,00 €. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov v Žiadosti o poskytnutie 
pomoci na rok 2019/2020 za ZO SZV Nitra bolo 1 200€ . 



Zaujec Vojtech (§6e) krátené o 1,00€. Zdôvodnenie: počet včelstiev nebol v súlade s CEHZ.

Kostolanský Stanislav (§6e) krátenie 9,00€. Zdôvodnenie: počet včelstiev nebol v súlade s CEHZ.

Mikuš Viktor (§5l) krátené o 195,00€. Zdôvodnenie:  žiadateľ nemal lis na odviečkovance v pláne Žiadosti o 
poskytnutie pomoci na 2019/2020 za ZO SZV Nitra.

Lehoťák Pavol, Ing.(§5l) krátené o 7,48€. Zdôvodnenie:  pri zahraničnej platbe je potrebný prepočet kurzu podľa 
ECB ku dňu vystavenia fa v zmysle NV 337/2019 Z.z.

Daloš Tomáš (§5m) krátené o 30,00€. Zdôvodnenie:  výška plánovaných výdavkov bola 90,00€ v pláne Žiadosti o 
poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Nitra.

Gaži Miroslav (§6e) krátené o 3,00€.  Zdôvodnenie: prehliadka realizovaná včelárovi, ktorý ukončil chov včelstiev v 
minulom podpornom období, nesúlad s CEZH.

Skipala František (§5q) krátené o 27,32€. Zdôvodnenie: krátená technická pomôcka elektrický ohradník. Výška  
plánovaných výdavkov na elektrický ohradník bola 1000,00€ v pláne Žiadosti o poskytnutie pomoci na 2019/2020 
za ZO SZV Nitra.

Žembera Lukáš (§5r) krátené o 10,00€. Zdôvodnenie: poštovné nie je možné preplatiť v zmysle NV SR č. 337/2019.

Turánek Ján (§6e) krátené o 11,00€, Zdôvodnenie: prehliadka nebola zaznamenaná v CEHZ, počet včelstiev nebol v 
súlade s CEHZ.

Šrank Marián (§6e) krátené o 74,00€. Zdôvodnenie: prehliadky včelstiev nie je možné vykonať sám sebe v zmysle 
NV 337/2019; prehliadky neboli zaznamenané v CEHZ.

Krajčír Ľubor (§6e) krátené o 30,00€ Zdôvodnenie: prehliadky včelstiev nie je možné vykonať sám sebe v zmysle 
NV 337/2019; prehliadky neboli zaznamenané v CEHZ.

Kittlerová Eva (§6e) krátené o 12,00€ Zdôvodnenie: prehliadka nebola zaznamenaná v CEHZ.

Gálová Eva (§5l) krátené o 499,00€; Zdôvodnenie: doklady boli doručené po termíne v zmysle 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. 

Poláček Kristián (§5l) kratené o 890,00€. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 1000,00€ v pláne 
Žiadosti o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Nitra.

Tóth Ján, Ing.PhD. (§5l) kratené o 359,00€. Zdôvodnenie: nákup technických pomôcok bol uskutočený v 
predchádzajúcom podpornom obodbí 2018/2019.

Spál Martin, (§5l) kratené o 1,00€. Zdôvodnenie: krátená technická pomôcka odviečkovací stôl. Výška plánovaných 
výdavkov na odviečkovacie zariadenie bola 500,00€ v pláne Žiadosti o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO 
SZV Nitra.

Šulík Martin, Ing. (§5l) kratené o 789,60€. Zdôvodnenie: žiadateľ  nemal medomet v pláne Žiadosti o poskytnutie 
pomoci na 2019/2020 za ZO SZ Nitra.

Budáč Martin, Ing  (§5l) kratené o 34,94€. Zdôvodnenie: dopravu, recyklačný poplatok nie je možné preplatiť v 
zmysle  Nariadenia vlády SR  č. 337/2019 Z. z.

Kocman Roman (§5l) kratené o 15,49€. Zdôvodnenie: poštovné nie je možné preplatiť v zmysle Nariadenia vlády 
SR  č. 337/2019 Z. z.



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

Skontroloval: Ing. Jozef Čápek, PhD.

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

Vojčik Štefan, Ing. (§6e) Zdôvodnenie: prehliadka nebola zaznamenaná v CEHZ.

Lauko Emil (§6e) krátené o 4,00€. Zdôvodnenie: prehliadka nebola zaznamenaná v CEHZ.

Hradický Peter (§6e) krátené o 2,00€. Zdôvodnenie: prehliadka nebola zaznamenaná v CEHZ.

Mikuš Viktor (§6e) krátené o 14,00€. Zdôvodnenie: kataster Zobor sa nenachádza na poverení AÚVL, počet 
včelstiev nebol v súlade s CEHZ.


