
Bratislava, 17.12.2020
ZO SZV Nové Mesto nad Váhom
 
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 Nové Mestonad Váhom 280,00 0,00

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

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

§ 5b) zabezpečenie včelárskeho krúžku Tibor Valovič 800,00 0,00
§ 6a obstaranie veterinárneho lieku alebo 
prípravku, ktorý možno uvádzať na trh v 
Slovenskej republike

ZO SZV Nové Mestonad Váhom 3415,40 1638,00

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

Bednárik Dušan, Ing. 10,88 0,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Šramka Peter 99,00 64,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Prikryl Milan 20,00 16,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Rabatin Alexander 94,00 93,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Močko Martin, Ing. 86,00 84,00

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

Mráz Vojtech, Ing. 50,60 49,00

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

Kožuch Jozef 50,60 49,00

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

Potfaj Andrej, Ing. 50,60 49,00

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

Jančo Alojz, Ing. 99,60 98,00

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

Kolník Vlastimil 1450,00 1000,00

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.



§ 9b obstaranie prirodzene oplodnenej matky 
alebo umelo oplodnenej matky

Durdík Daniel 60,00 50,00

Kolník Vlastimil (§5l) kratené o 450,00€. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 1000,00€ v pláne Žiadosti 
o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za ZO SZV Nové Mesto nad Váhom.

Durdík Daniel (§9b) krátené o 10,00€ , Zdôvodnenie: krátené o 1ks voľne spárenej včelej matky, počet plánovaných 
včelích matiek bol 5ks v pláne Žiadosti o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za ZO SZV Nové Mesto nad Váhom.

ZO SZV Nové Mesto nad Váhom (§6a) krátenie o 1777,40€. Zdôvodnenie: krátenie o 121,50€ fumig.pásiky, acetón a 
kys.šťavelová nepatria k oprávneným nákladom podľa NV 337/2019; Krátenie o 1655,90€ 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.

Bednárik Dušan, Ing. (§6b) krátenie o 10,88€. Zdôvodnenie: okrem neakreditovaného SZV osvedčenia nebolo 
doložené osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ani AÚVL osvedčenie, nesplnené 
podmienky podľa NV 337/2019.

Šramka Peter (§6e) krátenie o 35,00€. Zdôvodnenie: kataster Beckovská Vieska a Rakoľuby nie sú uvedené v 
poverení AÚVL.

Prikryl Milan (§6e) krátenie o 4,00€. Zdôvodnenie: kataster Hrádok nie je uvedený v poverení AÚVL.

Rabatin Alexander (§6e) krátenie o 1,00€. Zdôvodnenie: počet prehliadnutých včelstiev nebol v súlade s počtom 
uvedeným v CEHZ.

Močko Martin, Ing. (§6e) krátenie o 2,00€. Zdôvodnenie: počet prehliadnutých včelstiev nebol v súlade s počtom 
uvedeným v CEHZ.

Mráz Vojtech, Ing. (§8a2) Krátenie o 1,60€. Zdôvodnenie: manipulačný poplatok nepatrí medzi oprávnené náklady 
podľa NV 337/2019.

ZO SZV Nové Mesto nad Váhom (§5a) kratené o 280,00€. Zdôvodnenie: ZO SZV Nové Mesto nad Váhom má nárok 
na dve prednášky podľa § 5 ods. 1 písm. a) NV č. 337/2019 Z. z., z toho dôvodu nebola uznaná tretia prednáška 
konaná dňa 9.11.2019.

ZO SZV Nové Mesto nad Váhom (§5a) kratené o 280,00€. Zdôvodnenie: ZO SZV Nové Mesto nad Váhom  má 
nárok na dve prednášky podľa § 5 ods. 1 písm. a) NV č. 337/2019 Z. z., z toho dôvodu nebola uznaná štvrtá 
prednáška konaná dňa 22.11.2019.

ZO SZV Nové Mesto nad Váhom (§5a) kratené o 280,00€. Zdôvodnenie: ZO SZV Nové Mesto nad Váhom  má 
nárok na dve prednášky podľa § 5 ods. 1 písm. a) NV č. 337/2019 Z. z., z toho dôvodu nebola uznaná piata prednáška 
konaná dňa 8.3.2020.

Tibor Valovič (§5b) kratené o 800,00€. Zdôvodnenie: nesplnenie podmienok podľa § 5 ods. 1 písm. b) NV č. 
337/2019,  z dôvodu nedostatočného počtu vyučovacích hodín na akceptovanie včelárskeho krúžku a zaslaním 
neaktuálnej prezenčnej listiny.

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

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

Jančo Alojz, Ing. (§8a2) krátenie o 1,60€. Zdôvodnenie: manipulačný poplatok nepatrí medzi oprávnené náklady 
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.


