
Bratislava, 17.12.2020
ZO SZV Stupava
 
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 Stupava 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 Stupava 497,69 496,90

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

ZO SZV Stupava 1716,97 1238,43

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

Daabous Richard, Ing. 533,76 0,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Haščík Ján, doc., Ing., PhD. 937,00 912,00
§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Hinca Róbert, doc., Ing., PhD. 32,00 27,00
§ 7 a) Obstaranie zariadenia na sezónny presun 
včelstiev Rác Rudolf jun. 407,60 0,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Daabous Richard, Ing. 2202,00 1860,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva

Jóna Viliam, Mgr, CSc. 84,00 51,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva

Kubík Jozef 240,00 120,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva

Rác Rudolf jun. 186,00 162,00

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

Mravík Marcel 799,00 700,00

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

Zhorelický František 999,00 990,00

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.



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

Dedinský Dušan 677,00 0,00

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

Porges Marcel, Ing. 680,00 675,00

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

Hinca Róbert, doc. Ing. PhD. 151,55 143,80

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

Kubík Jozef 452,80 448,00

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

Haščík Ján, doc. Ing. PhD. 399,79 394,99

Dedinský Dušan (§5l) krátené o 677,00€. 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.

Rác Rudolf jun. (§7b) krátenie o 24,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre sezónny 
presun naplánovaných 54 včelstiev.

ZO SZV Stupava (§6a) Krátenie o 478,54€. Zdôvodnenie: fumig.pásiky nepatria medzi oprávnené náklady podľa NV 
337/2019.

 Daabous Richard, Ing. (§6b) krátenie o 533,76€. Zdôvodnenie: okrem neakreditovaného SZV osvedčenia nebolo 
doložené osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ani AÚVL osvedčenie, nesplnené 
podmienky podľa NV 337/2019.

Mravík Marcel (§5l) kratené o 99,00€. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 700,00€ v pláne Žiadosti o 
poskytnutie pomoci na 2019/2020 za ZO SZV Stupava.

Zhorelický František (§5l) kratené o 9,00€. Zdôvodnenie: Výška plánovaných výdavkov bola 990,00€ v pláne 
Žiadosti o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Stupava.

Haščík Ján, doc., Ing., PhD. (§6e) krátenie o 25,00€. Zdôvodnenie: krátenie o 13,00 €- počet prehliadnutých 
včelstiev nebol v súlade s počtom uvedeným v CEHZ;  krátenie  o 12,00€ kataster Čataj nie je uvedený v poverení 
AÚVL.

Hinca Róbert, doc., Ing., PhD. (§6e) krátenie o 5,00€. Zdôvodnenie: kataster Budmerice nie je uvedený v poverení 
AÚVL.

Rác Rudolf jun. (§ 7a) kratené o 407,60€. Zdôvodnenie: chýba doklad o zaplatení, nesplnené podmiekny podľa NV 
337/2019.

Daabous Richard, Ing. (§7b) krátenie o 342,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre 
sezónny presun 620 včelstiev.

Jóna Viliam, Mgr, CSc. (§7b) krátenie o 33,00€ na základe upozornenia od PPA. Zdôvodnenie: žiadateľ má 
sprievodný doklad na kataster Stupava 28 avšak včelstiev má 17 v tomto katastri podľa CEHZ. 

Kubík Jozef (§7b) krátenie o 120,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má v sprievodnom doklade na kočovanie uvedených 40 
včelstiev.

ZO SZV Stupava (§5a) kratené o 280,00€. Zdôvodnenie: ZO SZV Stupava 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 5.7.2020.

ZO SZV Stupava (§5k) kratené o 0,79€. Zdôvodnenie: doprava nespadá do oprávnených nákladov podľa § 5 ods. 1 
písm. k) NV 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.

Porges Marcel, Ing. (§5l) kratené o 5,00€. Zdôvodnenie: krátená technická pomôcka odviečkovacie zariadenie. 
Výška plánovaných výdavkov na odviečkovacie zariadenie  bola 150,00€ v pláne Žiadosti o poskytnutie pomoci na 
2019/2020 za  ZO SZV Stupava.

Hinca Róbert, doc. Ing. PhD. (§5l) kratené o 7,75€. Zdôvodnenie: kuriérsku službu a dobierku nie je možné preplatiť 
v zmysle Nariadenia vlády SR  č. 337/2019 Z. z.

Kubík Jozef (§5q)  krátené o 4,80€ poštovné. Zdôvodnenie: oštovné nie je možné preplatiť preplatiť zmysle 
Nariadenia vlády SR  č. 337/2019 Z. z.

Haščík Ján, doc. Ing. PhD.(§5q)  krátené o 4,80€ poštovné. Zdôvodnenie: poštovné nie je možné preplatiť preplatiť 
zmysle Nariadenia vlády SR  č. 337/2019 Z. z.


