ŠTATÚT
Svojpomocného fondu
Slovenského zväzu včelárov
Novelizované dňa 23.05.2020

Úvodné ustanovenie
Jedným z cieľov Slovenského zväzu včelárov (ďalej len „SZV“) je aj vytváranie účelových
fondov pre zabezpečenie činnosti zväzu a jeho členov. Z tohto dôvodu, v súlade so Stanovami
SZV, Slovenský zväz včelárov vytvoril tento osobitný účelový svojpomocný fond.
Článok I.
Účel fondu
1.

2.
3.

Hlavným účelom fondu je zmiernenie škôd vzniknutých členom SZV na ich včelárskom
majetku pri chove včiel a s nimi súvisiacich činnostiach za podmienok stanovených
týmto štatútom.
Plnenie tohto cieľa je zabezpečované poskytovaním úhrad členom fondu v prípade
vzniku škodovej udalosti podľa článku II. tohto štatútu.
Členstvo vo fonde je dobrovoľné. Členom sa môže stať každý chovateľ včiel
organizovaný v SZV po zaplatení stanoveného príspevku.
Článok II.
Škodová udalosť

Za škodovú udalosť, na ktorú sa vzťahuje nárok na poskytnutie úhrady zo svojpomocného
fondu členom fondu sa považuje:
1. Odcudzenie včelstiev a predmetov súvisiacich s výkonom včelárskej činnosti, ktoré sú vo
vlastníctve člena SZV.
2. Poškodenie alebo zničenie včelstiev a ich častí, včelárskeho zariadenia a pomôcok
živelnou udalosťou /požiar, blesk, povodeň, víchrica, pád stromov a pod./.
3. Poškodenie, alebo zničenie včelstiev, včelárskeho zariadenia a pomôcok zapríčinených
vandalizmom.
4. Zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z rozhodnutia súdu voči iným fyzickým alebo
právnickým osobám v súvislosti s výkonom včelárskej činnosti. Nevzťahuje sa na
zodpovednosť za škodu spôsobenú úmyselne, na zodpovednosť za nesplnenie povinnosti
odvrátiť škodu a zabrániť zväčšovaniu vzniknutej škody.

5.
6.

Škody na včelárskom majetku člena, ktoré vznikli pri zväzom organizovaných akciách.
Poškodenie alebo zničenie včelstiev a ich častí, včelárskeho zariadenia a pomôcok
medveďom hnedým v intraviláne obcí.

Odškodnenie sa neposkytuje pri škodových udalostiach, keď ich úhrada vyplýva zo
všeobecne platných právnych predpisov, a taktiež pri:
1. Škodách spôsobených zverou, vtákmi, škodcami, domácimi zvieratami, chorobami a
nákazami včiel a včelieho plodu.
2. Škodách vzniknutých v dôsledku prípravkov na ošetrovanie porastov.
3. Škodách vzniknutých pri ošetrovaní včelstiev podľa veterinárnych predpisov a opatrení.
4. Pri nariadenej likvidácii včelstiev podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. Použití výbušnín, ťažbou dreva a pod. v blízkosti stanovišťa včelstiev.
6. Škodových udalostiach spôsobených rodinnému príslušníkovi alebo osobe, s ktorou člen
žije v spoločnej domácnosti.
7. Ak člen nemá včelstvá evidované v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat podľa
§40a zákona č. 39/2007 Z. z. a vyhlášky MPRV SR č. 285/2017 Z. z. o identifikácii a
registrácii včelstiev alebo nie je členom SZV.
8. Ak nemá uhradený príspevok do svojpomocného fondu k 1.1. roka, v ktorom došlo ku
škodovej udalosti.
9. Škodových udalostiach vzniknutých vlastnou nedbalosťou.
10. Škodových udalostiach spôsobených členom úmyselne.
11. Prípadoch telesného poškodenia alebo smrti fyzickej osoby.
12. Zániku členstva vo zväze.
13. Pri škodách vzniknutých pri dopravnej nehode na dopravnom prostriedku.
14. Škodách na kočovných vozoch, včelínoch, zásobách, zariadení, ktoré si člen poisťuje
individuálnou poistkou.
15. Ak ide o celkovú škodu do 50,00 EUR, kde náklady spojené s jej šetrením alebo
uplatnením nároku by boli neúmerné výške škody.
16. V prípadoch, ak úhrada spadá pod poistenie domácností.
Článok III.
Výška poistných príspevkov
1. Príspevky na zmiernenie vzniknutých škôd na včelách a včelárskom majetku, prípadne na
úhradu iných preukázateľných výdavkov sa poskytujú na základe Žiadosti o úhradu
škody, zápisnice vypracovanej komisiou ZO SZV a preukázateľných výdavkov až do
výšky skutočnej škody.
2. Výšku úhrady schvaľuje Komisia pre Svojpomocný fond pri SZV. Podľa možností
a stavu fondu môže komisia pri SZV rozhodnúť za určených podmienok o poskytnutí
bonifikácie v prospech členov svojpomocného fondu špecifikované v Smernici SZV.
1.

Za včelárske pomôcky umiestnené v kočovnom voze alebo včelíne sa poskytne úhrada
podľa špecifikácie, pri väčších množstvách do maximálnej výšky 116,00 EUR, pričom sa
prihliada na úmernosť potrieb k počtu včelstiev.
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2.

3.

4.

Úle a včelárske potreby doložené dokladom o zakúpení sa uhradzujú po odpočítaní %
amortizácie v preukázanej výške. K úľom zakúpených päť rokov pred škodovou
udalosťou musí byť predložená potvrdenka o zakúpení. Bez jej predloženia sa tieto
hodnotia jednotnou sumou 30,00 EUR za kus. Úle vyrobené svojpomocne, ku ktorým nie
je priložený doklad o zakúpení materiálu sa hodnotia jednotnou sumou 30,00 EUR.
Ak člen uhradí do fondu poplatok za menší počet včelstiev ako mal evidovaný v
Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, úhrada sa mu zníži v pomere k počtu, ktoré
prihlásil, a ktoré skutočne v dobe vzniku škody vlastnil.
Úhradu škody zdaňuje žiadateľ v zmysle právnych predpisov SR.
Článok IV.
Doba plnenia

1.
2.

Právo na plnenie vzniká po zaplatení poplatku, za škody vzniknuté v období od 1. januára
do 31. decembra nasledujúceho roka.
Právo na plnenie zaniká uplynutím ročnej lehoty a nezaplatením poplatkov na ďalšie
obdobie, zmenou majiteľa včelstiev alebo zničením a odcudzením.
Článok V.
Zdroje svojpomocného fondu

1.

2.
3.

Základným zdrojom fondu je príspevok, ktorý stanoví VZ SZV a ktorý uhradí člen podľa
počtu včelstiev evidovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat
prostredníctvom základnej organizácie. Ak nastane v priebehu obdobia zmena, je člen
povinný prevodom na účet fondu uhradiť rozdiel medzi pôvodným stavom a skutočným
stavom k dňu jeho rozšírenia zmeny.
Aktuálnu výšku príspevkov tvorí Sadzobník tejto Smernice.
Výkonný výbor SZV môže na základe požiadavky Komisie pre Svojpomocný fond pri
SZV v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o dotovaní fondu aj z iných finančných
zdrojov zväzu.
Článok VI.
Podmienky pre poskytovanie náhrady škody

1.

2.
3.

Náhrada škody sa poskytuje na základe vzniku škodovej udalosti, žiadosti člena, ktorá
musí byť zdôvodnená a doložená požadovanými údajmi alebo prílohami, zápisnicou ZO
SZV a prípadne stanoviskom polície, SHMÚ a pod.
Žiadosť o úhradu škody sa podáva písomne prostredníctvom ZO SZV na formulári, ktorý
tvorí prílohu tohto Štatútu.
Člen, ktorý požaduje úhradu musí:
a) dodržiavať všetky právne predpisy na zabránenie vzniku škodovej udalosti. Ak
škodová udalosť už nastala, vykoná všetky opatrenia potrebné na zmiernenie
následkov škody,
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b) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní po zistení škodovej udalosti, nahlási
vznik škodovej udalosti výboru ZO SZV, ktorej je členom alebo kde má včelstvá
registrované, ak škoda vznikla v obvode tejto organizácie. Táto povinnosť sa
vzťahuje i na škodové udalosti, pri ktorých bude člen povinný uhradiť škodu
cudzím osobám,
c) nahlásenie škodovej udalosti po uvedenej dobe bude riešené iba v odôvodnených
prípadoch,
d) pri podozrení, že škodová udalosť nastala v dôsledku trestného činu alebo
priestupku, nahlási túto skutočnosť ihneď orgánom Policajného zboru SR,
e) pri požiari a vzniku škody značného rozsahu nad 1 500,00 EUR vyžiadať
potvrdenie o predpokladanej príčine, ktoré priloží k zápisnici
f) spolupracovať s orgánmi policajného zboru, požiarneho zboru a funkcionármi ZO
SZV pri objasňovaní príčin a rozsahu škody a požiadať o vypracovanie zápisnice.
V súvislosti s tým, ak to nevyžadujú mimoriadne okolnosti, stav veci meniť len
v nevyhnutných prípadoch,
g) nahradiť škody SZV, ktoré vznikli uvedením a nahlásením nepravdivých údajov
v žiadosti.
h) ak došlo v dôsledku škodovej udalosti k úbytku počtu včelstiev, tieto včelstvá
bezodkladne odhlásiť z evidencie CEHZ.
Prípadné nedodržanie povinností môže mať za následok zníženie čiastky, ktorú je možné
vyplatiť. Za určitých závažných okolností, keď člen, ktorý žiada úhradu zo svojpomocného
fondu poruší povinnosť a aj napriek upozorneniu zo strany SZV nezmení svoje konanie, SZV
odmietne plnenie.
4.

V žiadosti je potrebné uviesť pravdivé údaje o vzniku škody, rozsahu a následkoch:
a) príčiny vzniknutej škodovej udalosti (požiar, krádež, vandalizmus a pod.), dátum
zistenia jej škody a jej rozsah,
b) druh a počet zničených alebo poškodených vecí, úľov, dobu ich zakúpenia alebo
vlastnej výroby, typ úľa alebo zariadenia,
c) pri krádežiach, čiastočnom poškodení včelstiev, ich silu a stav pred a po škodovej
udalosti, % zoslabenia, stratu včelích matiek a podobne,
d) dátum, kedy boli včelstvá evidované v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat
podľa §40a zákona č. 39/2007 Z. z. a vyhlášky MPRV SR č. 285/2017 Z. z. o
identifikácii a registrácii včelstiev, výpis (screenshot) z CEHZ bezprostredne po
zistení udalosti, alebo iný vierohodný doklad o počte a umiestnení včelstiev v čase
škodovej udalosti
e) v prípade škody vzniknutej na včelstvách (úhyn, oslabenie) v zimnom období, musí
byť k žiadosti o úhradu priložené potvrdenie veterinárnej správy o vyšetrení včiel
z dôvodov vylúčenia, že škoda nebola zapríčinená chorobou, alebo nákazou včiel.
f) ak vznikne členovi škoda na včelstvách a majetku v obvode inej základnej
organizácie, než tej kde má včelstvá registrované, musí byť zápisnica vypracovaná
a žiadosť potvrdená funkcionármi výboru tejto organizácie.
5. Ďalšie podmienky postup uplatňovania práv a povinností poškodeného sú
rozpracované v samostatnej smernici SZV k Štatútu Svojpomocného fondu.
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Článok VII.
Úlohy základnej organizácie SZV
1.
2.

3.

Ustanoví trojčlennú komisiu na posudzovanie hlásených škôd a vypracovanie zápisnice.
Vydá členovi tlačivo „Žiadosť o úhradu škody....“, vysvetlí mu spôsob vyplnenia tlačiva
a podmienky, za ktorých má nárok na úhradu škody. Žiadosť vypĺňa podľa predtlače
poškodený.
Po obdržaní súhrnného písomného materiálu od poškodeného prekontroluje správnosť
uvádzaných údajov v žiadosti, správnosť potvrdí na tlačive žiadosti, doloží snímku
o počte včelstiev v CEHZ a satelitnú snímku umiestnenia včelstiev a do 30 dní od vzniku
škody ju zašle na Sekretariát SZV spolu so žiadosťou na úhradu. V prípade škodovej
udalosti v dôsledku trestného činu alebo priestupku zasiela výbor ZO SZV žiadosť
o úhradu škody ihneď po ukončení vyšetrovania orgánom Policajného zboru SR.

Článok VIII.
Komisia pre Svojpomocný fond pri SZV
Komisia pre Svojpomocný fond pri SZV:
a) eviduje prijaté žiadosti,
b) preveruje vecnú a formálnu správnosť a úplnosť žiadosti,
c) preskúma správnosť údajov v mieste škodovej udalosti, ak to považuje za potrebné
alebo na podnet iných členov SZV,
d) prerokováva obdržané žiadosti a rozhoduje o poskytnutí percentuálnej časti náhrady
škody alebo jej zamietnutí,
e) kontroluje hospodárne a účelné využívanie prostriedkov fondu a predkladá správu
o čerpaní na rokovanie Valného zhromaždenia SZV.
2. Rozhodnutia o zmiernení škody Komisia pre Svojpomocný fond pri SZV oznamuje
písomne formou doporučenej zásielky. Proti rozhodnutiu o priznaní príspevku na
zmiernenie škody sa žiadateľ môže odvolať do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
3. Komisia pre Svojpomocný fond pri SZV rozhoduje ako prvostupňový orgán.
V odvolacom konaní proti rozhodnutiu Komisie vec rieši Výkonný výbor SZV.
1.

Článok IX.
Záverečné ustanovenie
1.

2.

Svojpomocný fond SZV zanikne, ak sa na tom uznesie Valné zhromaždenie SZV ¾
väčšinou všetkých delegátov. Zároveň rozhodne o naložení s finančnými prostriedkami
a záväzkami zrušeného Svojpomocného fondu SZV.
Tento Štatút nadobúda platnosť schválením delegátmi mimoriadneho zjazdu SZV dňa
29. 10. 1995. Účinnosť nadobúda dňom 1.1.1996 a zároveň stráca platnosť i účinnosť
doterajší Štatút svojpomocného fondu SZV z roku 1992.
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3.

4.
5.
6.
7.

Zmeny Štatútu vyplývajúce zo zmien Stanov SZV a schváleného uznesenia 9. VZ
konaného v Žiline dňa 15. - 16. novembra 2008. Úprava bola schválená VV SZV dňa
2. júna 2010.
Druhá úprava bola schválená Predstavenstvom SZV dňa 15. decembra 2012.
Tretia úprava bola schválená Výkonným Výborom SZV dňa 1.6.2019 a nadobúda
účinnosť od 1. júla 2019.
Štvrtá úprava bola schválená Výkonným Výborom SZV dňa 23.5.2020.
Zmeny a doplnky boli prerokované a schválené Výkonným výborom SZV dňa 23.5.2020.
Novelizácia Smernice nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia.

V Banskej Bystrici, dňa 23.5.2020

Ing. Milan Rusnák
predseda SZV
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Príloha č. 1 k Štatútu Svojpomocného fondu SZV

Žiadosť
o poskytnutie úhrady zo svojpomocného fondu

Meno, priezvisko, titul: .......................................................................................................................
Dátum narodenia: ................................... Bydlisko: ........................................................................
Ulica č.: .................................................................................................................................................
Telefón: .....................................................

IBAN: .......................................................................

Škoda vznikla dňa: ..................................

Miesto vzniku škody:

....................................................
Príčina vzniku škody (požiar, krádež, a pod.): .................................................................................
Člen SZV od roku: ..................................

ROZSAH VZNIKNUTEJ ŠKODY
Počet zazimovaných včelstiev k ................................. : ......................
Počet poškodených včelstiev: .................................... Typ úľa: ......................................................
Vek úľa: ...................................................................... Rámiková miera: .......................................
Počet obsadených rámikov pred škodou: v plodisku: .....................................................................
v medníku: .....................................................................
Počet obsadených rámikov po škode:

v plodisku: .....................................................................
v medníku: ....................................................................

Množstvo medu v kg: .......................................... plodu v dm2: ......................................................
Spolu medu v kg strata: ......................................
Strata matky – ks: ............................................... Hodnota v Eur: ..................................................
Zničenie, krádež, poškodenie úľov, plemenáčikov, chovných úlikov s príslušenstvom (počet,
rozmery): ..............................................................................................................................................
Zničené, poškodené, alebo ukradnuté včelárske náradie a potreby: ..............................................
................................................................................................................................................................
Iné predmety používané pri včelárskej činnosti: ..............................................................................
................................................................................................................................................................
Popis vzniknutej škody: ......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................
Zaplatený poplatok v sume: .................................... za počet včelstiev: .........................................
Včelstvá v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ):

nahlásené

nehlásené

(Preškrtnúť nehodiace sa)
Počet včelstiev evidovaný v CEHZ: .................................. ku dňu: .................................................
Obhliadku miesta škody vykonal a zápisnicu vypracoval zástupca ZO SZV: ..............................
Meno, priezvisko: .................................................................................................................................
Dňa: .............................

Podpis, pečiatka: ......................................

(Zápisnicu je potrebné priložiť k žiadosti o poskytnutie úhrady a zaslať na Sekretariát SZV
najneskoršie do 30 dní po vzniknutí škody).
Vyhlasujem, že uvádzané údaje zodpovedajú skutočnému stavu pred a po vzniknutej škode:

V ..................................

dňa: ............................

Podpis žiadateľa: .....................................

Škoda bola hlásená a vyšetrená políciou v ......................................

dňa: ....................................

Zápisnica o škode je evidovaná na polícii pod číslom: .....................................................................
dňa: ...............................
..................................................................
Pečiatka a podpis vyšetrovateľa
Škoda bola hlásená hasičskému zboru v .................................

dňa: ..........................................

Zápisnica je evidovaná pod číslom: ..........................................
________________________________________________________________________________
Nevyplňovať (vyplní komisia schválená Výkonným výborom SZV)
Rozhodnutie komisie pre Svojpomocný fond:
Komisia prerokovala žiadosť dňa:
Pripoistenie ne-zaplatené dňa:

na počet včelstiev:

Schválená úhrada škody vo výške EUR:

% škody

Úhrada poukázaná poškodenému dňa:
Podpis členov komisie:
..................................................................

....................................................................

..................................................................

....................................................................

..................................................................

....................................................................

..................................................................

....................................................................
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