
Bratislava, 17.12.2020
ZO SZV Šurany
 
VEC:

Opatrenie Prijímateľ pomoci
Podpora v eur 

podaná 
žiadateľom

Podpora v 
Eur priznaná 
(po krátení)

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

Papeš Peter 450,00 0,00

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

ZO SZV Šurany 4287,00 3439,00

§ 7 a) Obstaranie zariadenia na sezónny presun 
včelstiev Dvořáková Radmila 1900,00 1200,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Bóriková Henrieta 78,00 60,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Dukátová Lenka, Ing. 60,00 48,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Husár Oto 48,00 42,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Hrušková Božena 84,00 60,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Herda Michal, Mgr. 75,00 60,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Jenigár Ján 99,00 96,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva

Katanoj Rastislav 75,00 42,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva

Mucha Pavol 120,00 75,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Ostrožlík Peter, Ing. 60,00 51,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva

Pápeš Peter 60,00 30,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Sepeši Marián 96,00 75,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva

Sepeši Ján 108,00 93,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Šafár Anton 210,00 150,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Šulík Matej 90,00 60,00

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

Bartišek Juraj, Mgr. 50,60 49,00

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

Cagáň Martin 50,60 49,00

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

Šulík Matej 50,60 49,00

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

Vavrovič Tomáš 50,60 0,00

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

Huska Jozef, Ing, PhD. 50,60 0,00

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

Jenigár Vladimír 1314,85 1233,10

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

Jenigár Ján 1316,74 1233,10

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

Keleman Peter 1045,00 1000,00

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

Bilka Jozef 345,00 300,00

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

Včelnica - Baško Dušan 2073,71 1000,00

§ 5r monitorovanie sezónneho stavu včelstiev Dvořáková Radmila 311,60 302,60

§ 5r monitorovanie sezónneho stavu včelstiev Ostrožlík Peter, Ing. 311,60 302,60

§ 5r monitorovanie sezónneho stavu včelstiev Jenigár Ján 296,30 290,00

§ 5r monitorovanie sezónneho stavu včelstiev Tám Kristián 556,38 500,00

§ 5r monitorovanie sezónneho stavu včelstiev Cagáň Martin 410,60 401,60

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Adamec Peter, Ing. 266,00 262,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Kliment Karol, Mgr. 317,00 277,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Ostrožlík Peter, Ing. 226,00 219,00

Papeš Peter (§ 5l ) krátené o 450,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ  nemal medomet v pláne Žiadosti o poskytnutie pomoci 
na 2019/2020 za ZO SZV Šurany.

ZO SZV Šurany (§6a) krátenie o 848,00€. Zdôvodnenie: Krátenie o 531,00€ fumig.pásiky a acetón nepatria k 
oprávneným nákladom podľa NV 337/2019; Krátenie o 317,00€ 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.

Dvořáková Radmila (§7a) krátenie o 700,00€. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 1200,00€ v pláne 
Žiadosti o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za ZO SZV Šurany.

Bóriková Henrieta (§7b) krátenie o 18,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre 
sezónny presun 20 včelstiev.



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

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

Šulík Matej (§8a2) krátenie o 1,60€. Zdôvodnenie: manipulačný poplatok nepatrí medzi oprávnené náklady podľa NV 
337/2020.

Vavrovič Tomáš (§8a2) krátenie o 50,60€. Zdôvodnenie: žiadateľ nebol v pláne Žiadosti o poskytnutie pomoci pre 
podporný rok 2019/2020.

Huska Jozef, Ing, PhD. (§8a2) krátenie o 50,60€. Zdôvodnenie: žiadateľ nebol v pláne Žiadosti o poskytnutie pomoci 
pre podporný rok 2019/2020.

Jenigár Vladimír (§5l) kratené o 81,75€. Zdôvodnenie: dopravu nie je možné preplatiť v zmysle Nariadenia vlády SR 
č. 337/2019 Z. z.; pri zahraničnej platbe je potrebný prepočet kurzu podľa ECB ku dňu vystavenia fa v zmysle NV 
337/2019 Z.z.

Herda Michal, Mgr. (§7b) krátenie o 15,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre 
sezónny presun 20 včelstiev.

Jenigár Ján (§7b) krátenie o 3,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre sezónny presun 
32 včelstiev.

Katanoj Rastislav (§7b) krátenie o 33,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre 
sezónny presun 14 včelstiev.

Mucha Pavol (§7b) krátenie o 45,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre sezónny 
presun 25 včelstiev.

Ostrožlík Peter, Ing. (§7b) krátenie o 9,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre 
sezónny presun 17 včelstiev.

Pápeš Peter (§7b) krátenie o 30,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre sezónny 
presun 10 včelstiev.

Sepeši Marián (§7b) krátenie o 21,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre sezónny 
presun 25 včelstiev.

Sepeši Ján (§7b) krátenie o 15,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre sezónny 
presun 31 včelstiev.

Šafár Anton (§7b) krátenie o 60,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre sezónny 
presun 50 včelstiev.

Šulík Matej (§7b) krátenie o 30,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre sezónny 
presun 20 včelstiev.

Dukátová Lenka, Ing. (§7b) krátenie o 12,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre 
sezónny presun 16 včelstiev.

Husár Oto (§7b) krátenie o 6,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre sezónny presun 
14 včelstiev.

Hrušková Božena (§7b) krátenie o 24,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre 
sezónny presun 20 včelstiev.



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

Skontroloval: Ing. Jozef Čápek, PhD.

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

Ostrožlík Peter, Ing. (§6e)krátené o 7,00€,  Zdôvodnenie: prehliadka nebola zaznamenaná v CEHZ.

Bilka Jozef (§5l) kratené o 45,00€. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov  bola 300,00€ v pláne Žiadosti o 
poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Šurany.

Včelnica - Baško Dušan (§5q) krátené  o 1073,71€. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 1000,00€ v 
pláne Žiadosti o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Šurany.

Dvořáková Radmila (§5r) krátené o 9,00€. Zdôvodnenie: doprava, expres kuriéra nie je možné preplatiť v zmysle NV 
SR č. 337/2019.

Ostrožlík Peter, Ing.(§5r) krátené o 9,00€. Zdôvodnenie: doprava, expres kuriéra nie je možné preplatiť v zmysle NV 
SR č. 337/2019.

Jenigár Ján (§5r) krátené o 6,30€. Zdôvodnenie: poštovné a balné nie je možné preplatiť v zmysle NV SR č. 337/2019.

Tám Kristián (§5r) krátené o 56,38€; Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 500,00€ v pláne Žiadosti o 
poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Šurany; poštovné nie je možné preplatiť v zmysle NV SR č. 337/2019.

Cagáň Martin (§5r) krátené o 9,00€ Zdôvodnenie: doprava, expres kuriéra nie je možné preplatiť v zmysle NV SR č. 
337/2019.

Jenigár Ján (§5l) kratené o 83,64€. Zdôvodnenie: dopravu nie je možné preplatiť v zmysle Nariadenia vlády SR č. 
337/2019 Z. z.; pri zahraničnej platbe je potrebný prepočet kurzu podľa ECB ku dňu vystavenia fa v zmysle NV 
337/2019 Z.z.

Keleman Peter (§5l) kratené o 45,00€. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 1000€ v pláne Žiadosti o 
poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Šurany.

Adamec Peter, Ing. (§6e)krátené o 4,00€,  Zdôvodnenie: kataster Červeník sa nenachádza na poverení AÚVL.

Kliment Karol, Mgr. (§6e) krátené o 40,00€; Zdôvodnenie: kataster Nové Zámky sa nenachádza na poverení AÚVL; 
počet včelstiev nebol v súlade s CEHZ.


