
Žiadost o poskytnutie pomoci na rok 202212023 podľa NV 33712019

Údaje o organizáeii ________________________________

Názov včelárskeho združenia na území SR: ZO SZV Banská Štiavnica

Sídlo: Kamenná 4, Banská Štiatnica 96901

Údaje O štatutárnom zástupco‘vf - priezvisko, meno, titul: Páchnik Ján

Tel.: 0903 711 366 le-maii: stmlynarcik6~gmail.com č. účtu organizácie: 5K37 0900 0000 0000 7434 0622

Identifikačné číslo organizácie z MV SR: 001783490017

t pozoracuic: ‘I Iačivo vypinte ‚ počítači!

Podpora na opatrenie technická pomoc podl‘a (~ 5 NVČ. 337/2019 Z. z.)
* 5 ods. 1 písni. a) Or2anizovalúe nrednášok/semináro‘ _________________________ __________________________ ____________________

Termín prednášky/seminára Miesto konania Druh
Téma prednášky/seminára do 280 E

(deň, mesiac, rok) ± čas začiatku (uviesť presnú adresu) (PIS*)

~ Včelárske produkty Banská Štiavnica
21.8.2022, o 10:00 hod (Včelie produkty, ich spracovanie Zasadačka ÚPSVaR €280,00 P

a senzorické hodnotenie) Sitnianskeho 1180
Banská Štiavnica -

Včelárske produkty Zasadačka ÉPSVaR €280,00 P
11.11.2022,0 15:00 hod (Apiterapia) Sitnianskeho 1180

Pozn 1.: ZO SZV/KČ SZV možnb poskytnút‘ pomoc vo včelárskom roku na zabezpečenie najviac jednej prednášky alebo jedného seminára na každých 50
včelárov, ktorých podl‘a údajov \lregistri včelstiev ku dňu uskutočnenia prednášky alebo seminára združuje konečný prijírnateP pomoci.
Pozn 2.: RZ SZV možno poskytn~ť pomoc vo včelárskom roku na zabezpečenie najviac 5 prednášok alebo seminárov na každýct 50 včelárov, ktorých podl‘a
údajov v registri včelstiev ku dňu~uskutočnenia prednášky alebo seminára združuje konečný prijímatel‘ pomoci.
* označit‘, či sajedná o prednáškii (P) a~ebo seminár (S)

~ 5 ods. 1 písm. c) Zabezpečenk letného kurzu včelárstva pre účastníkov vo veku 6 až 19 rokov

‚. . . . . Miesto konania . .Zabezpeceme letneho kurzu Datum a cas konama . . Pocet ucastrnkov do 1000 E
.. . . (uviest‘ presnu adresu)vcelarstva - nazov
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‚ . . Téma vzdelávacieho programu (podľa . .Termrn vzdelavacieho kurzu . ‚ ‚ ‚ Miesto konania .. ‚ ... ‚ do 900 E
.. . .. .... zoznaiuu akreditovanych vzdelavacich . ‚ Pocet zucastnenych(den, mesiac, rok) ± cas aciatku (uviesť presnu adresu) do 1800 €

programov MS_SR):

Pozn 1.: Vzdelávací program móžu realizovat‘ akreditované inštitúcie v oblasti včelárstva .. nahlasuje sa len požiadavka na zúčastnenie sa vzdelávacieho programu.
yv SZV svojím uznesenírn schvaľuje kurzy, kloré sa budú vykonávat‘ v podpomom roku 2022/2023, o čom informuje vzdelávaciuíinštitúciu.

Pozn 2.: Vzdelávací programje vykonaný za účasti najmenej 15 účastníkov (včelárov alebo včelárskych začiatočníkov), alebo za ú~asti najmenej 7 včelárov,
ktorého témou je inseminácia maliek včely medonosnej alebo senzorické hodnotenie včelárskych produktov.

~ 5 ods. I písm. e) Zabezpečenie včelárskej konferencie

. ‚. . . . . ~. . . . . . Miesto kohaniaNazov vcelarskej konferencie Tema veelarskej konferencie Datum a cas konania . do 100 E
(uviesť presnu adresu)

* 5 ods. 1 písm. Ii) Zabezpečenk účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti vč~1árstva

Termín podujatia (deň, mesiac, ‚ . . Miesto konania ‚ ~‚ ‚ Predpokladaná
Nazov podujatia . . Pocet ucastrnkov

rok) (uviesť presnu adresu) cena E

Názov publikácie/materiálu Autor publikácie/materiálu* Predpokladaná cena € Počet výtlačkov*

5 ods. 1 písm. d) Zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe

5 ods. 1 písm. i) Publikačná, osvetová a prapagačná činnosť súvisiaca so včelárstvom
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Pozn 1.: publikácie a aktivity/činnosti spadajúce do ~ 5 ods. 1 písm. i) s cenou vyššou ako 500,00 € musia byť pred vvdaním schválené
Edičnou radou SZV. Záujemcovia o čerpanie pomoci v rámci uvedeného opatrenia zašlú žiadosť o schválenie danej aktivity/činnosti alebo
publikácie Edičnej rade SZV zároveň so Žiadost‘ou o poskytnutic pomoci‘ Žiadosť musí obsahovat‘ aspoň: názov pubikácie, aktivity/činnosti,
náklad, predpokladaná cena nákladu, autor/kolektív autorov, obsah, zdóvodnenie vydania, formát, väzba, predpokladaný dátum vyčania,
podpis a pečiatka štatutára.

Pozn 2.: v prípade žiadosti o preplatenie etikiet a tabúl‘ na označenie miesta, na ktorom sa propagujú alebo predávajú včelárske produkty,
doklad preukazujúci získanie ocl*annej známky „SLOVENSKÝ MED SZV“, zdbvodnenie vydania, formát, väzba, predpokladaný dátum
vydania, podpis a peěiatka štatutára.
* vypfňa sa v prípade publikácie

~ 5 ods. 1 písm. fl Uskutočnenie včelárskej výstavy, včelárskej sút‘aže, národného alebo medzinárodného včelárskeho podujatia

Miesto konania
Termín (deli, mesiac, rok) Názov podujatia Predpokladaná cena

(uviesť presnú adresu)

5 ods. 1 písm. k) Obstaranievýpoětovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva pre včelárske zdraženi; zriadenie
pripojenia k verejnej elektronirkej komunikačnej sieti pre včelárske združenie, používanie elektronickej komiinikaěnej služby
včelárskym združením alebo vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie informačného systému využívaného včelárskym
zdražením ______________________

Zariadenie Predpokladaná cena «
Počítač/notebook/tablet €1 200,00
Tlačiareň
Dataprojektor
Plátno
Ozvučovacia technika (reproduktor, mikroión + prislušenstvo)
Zariadenie pripojenia k verejnej komunikačnej sieti
Telekomunikačně zariadenie
Používanie elektronickj e komunikačnej služby
Vytvorenie, prevádzkovaine alebo aktualizovanie informačného systému €200,00
Pozn 1.: Nákup podľa ~ S ods. 1 písm. k) je možný raz za 5 rokov
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~ 5 ods. 1 písm. I) Obstaranie technických pomócok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skiadovanie včelárskych produktov
Kategória opráv. nákladov podl‘a Priezvisko, meno, titul včelára Predpokladaná cena €
NV 337/2019 min. 100€
Zariadenia na odvčelovanie alebo
manipuMciu $ medníkmi alebo
včelárskymi rámikmi pri medobrani Macko Michal €1 400,00

Zariadenia na odvčelovanie a~ebo
manipuláciu s medníkmi alebo
včelárskymi rámikmi pri medobraní Svitok Marek Ing. ‚ PhD. €700,00

Zariadenia na odviečkovanie
medových plástov Krištoff Stanislav Ing. €400,00
Zariadenja na odviečkovanie
medových plástov Krištoff Stanislav Ing. €200,00
Zariadenia na separáciu vosku od

Krištoff Stanislav Ing. €1 600,00
medu
Zariadenia na vytáčanie medu -

Svitok Marek Ing. ‚ PhD. €800,00
medomet
Zariadenia na vytáčanie medu -

Páchnik Ján €1 600,00
medomet
Zariadenia na vytáčanie medu -

medomet Hudec Andrej Bc. €660,00
Zariadenia na čistenie alebo
dávkovanie medu Hudec Andrej Bc. €300,00
Zariadenia na čistenie alebo
dávkovanie medu Svitok Marek Ing. ‚ PhIL €300,00
Zariadenia na ěistenie alebo
dávkovanie medu Krištoff Stanislav Ing. €300,00

Zariadenia na zabezpečenie
prípravy vče~árskych produktov na
ich spracúvanie alebo skiadovanie ~ Mlynarčík Stanislav Ing. €1 500,00
obrevom, chladením alebo
mrazením .
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Zariadenia na spraeúvanie medu Krištoff Stanislav Ing. €200,OO
Zariadenia na skiadovanie alebo
manipuláciu s medom v medárni
Zariadenia na ziskavanie akbo
spraeúvanie včelieho vosku alebo
výrobu včelárskych medzistienot

Zariadenia na získavanie,
spraeúvanie abbo skladovanie
obnóžkového abebo plástového
pel‘u

Zariadenia na ziskavanie,
spraeúvanie alebo skladovanie
materskej kašičky alebo propolisu
Zariadenia na zabezpečenie
hygieny spracúvania včelárskych Mlynarčík Stanislav Ing. €500,OO
produktov
Zariadenia na kontrolu kvality .

včelárskych produktov :

Čerpadla na med

Pomóeky na spracúvanie
melieitóznyeh medov,
Plničky medu abebo jej
prislušenstva
Nádoby na skladovanie abebo .

prepravu medu ‘

Pozn 1.: Nákup rovnakého druhu :zariadenia len 1 krát za 5 rokov
Pozn 2.: Potvrdenie regionálnej t~terinárnej a potravinovej správy (ďalej len „RVPS) o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podnila pre potraviny živočíšneho
póvodu, ak sú náklady vyššie ako‘: 1 000 eur.
Pozn 3.: Nádoby na skladovanie álebo prepravu medu len nerezové
Pozn 4.: Nákup zariadenia v nňnitnlnej cene 100 eur.
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5 ods. 1 písm. m) Obstaranie zariadení na úpravu stanovišťa včelstva

Pozn 1.;

Pozn 2.:
rok.

Pozn 3.:

Predpokladahá cena
Konkrétny druh zariadenia na úpravu

Priezvisko, meno, titul včelára Počet včelstiev súčinu 3 eur a počtu
stanovišťa včelstva včelsti~v

Mlynarčík Stanislav Ing. motorová pHa 65 .195,00 €
-€

( -

..

~ ..

-€

‘ -E
Pozn 1.: Zariadenia na úpravu stanovišt‘a su: motorová píla, motorová kosačka, orezávače konárov, krovinorez.

~ 5 ods. 1 písm. n) Obstaranie inštruktážnych pomócok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku
Predpokladaná cena do

Názov pomócky pre VK Počet ks 200€I

Predložené doklady musia preukázateFne súvisiet‘ s obstaraním poniócok, zariadení úhredené v hotovosti na príjmový pokl~dničný doklad.

Nákup na obstaranie pomócok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku, najviac však db výšky 200 eur za včelársky

Nákup je možné realizovat‘ ak v predchádzajúcich 2 rokoch nebola poskytnutá pomoc na nákup pomócok, zariadení alebo lnateriálov rovnakého druhu
určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku (s výnimkou pre klobúk a rukavice).
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5 ods. I písm. q) Ochrana včelstiev, úl‘ov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením

‚ ‚ ‚ Meno včelára I včelárske združenie I Konkrétny druh .

Opravnene naklady . .. ‚ . . . Predpokladana cena €
orgamzacna jednotka zariadenia

Zariadenia na monitorovanie
včelstiev, úl‘ov Mebo včelárskych
zariadení z dóvodu ich ochrany Krištoff Stanislav Ing. Fotopasca €300,00
prod poškodením abbo
odcudzením

Zariadenia na monitorovanie
včelstiev, úľov alebo včclárskyck
zariadení z dóvodu ich ochrany Schmidt Martin Fotopasca «300,00
prcd poškodením abbo
odcudzením

Zariadenia na monitorovanic
včelsticv, úI‘ov abbo včelárskych
zariadcní z dóvodu ich ochrany Macko Michal Fotopasca «200,00
pred poškodením abebo
odcudzením

Zariadenia na odpudzovanie voľne
žijúcej zveri Macko Michal Elektrický ohradník €500,00

Zariadenia na
vybudovanie oplotenia územia
užívaného pri prevádzkovaní úľov
alebo včelárskych zariadení
Pozn 1.: Podporuje možné poský~tnúf len pri zakúpení celého kompletu zariadenia. Samostatné súčasti nic je možné zakúpif.

~ 5 ods. 1 písm. r) Monitorovarie sezónneho stavu včelstiev
‚ ‚ ‚ Meno věelára I včelárske združenie I Konkrétny druh Predpokladaná cena €Opravnene naklady . .. . . . .~ organizacna jednotka zariaderna max. do 500€

. . ‘ . . Schmidt Martin úI‘ová váha «300,00Nakiady na obstararne ul‘ovej vaky

‚ . . ‚ Krištoff Stanislav Ing. úľová váha «400,00Nakiady na obstaranie uľovcj vaky



Žiaclost o poskytnutie pomoci na rok 202212023 podľa NV 33712019

Náklady na obstaranie úľovej váhy Mlynarčík Stanislav Ing. úl‘ová váha €400,Oi

Náklady na obstaranie úl‘ovej váhy Borský Jozef úI‘ová váha s GSM €5OO,O~O
Náklady na obstaranie pomócky
alebo zariadenia na monitorovanie
stavu včiel V úh

Náklady na obstaranie zariadenia
umožňujúceho diaľkový prístup
k údaj om získavaných pomocou
úľovej váhy alebo pomócky alebo
zariadenia na monitorovanie stavu
včiel v úh.

Podpora na opatrenie bojproti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze ‚9 6 NV Č. 33
~ 6 ods. 1 písm. a) Obstaranie %eterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravkn, ktorý možno uvádzať na trh v SR
Počet včelstiev (za organizáeiu) k 30.9.2022 Predpokladaná cena €

1600 1 600,006
Pozn. 1: Netreba rozpisovať názvy liekov, len p:edpokladanú sumu na lieky

720191 z.)

choroby

LC

6 ods. I písm. b) Aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá z dóvodu prevencie alebo liečb3
včiel medonosných

Počet včelstiev (za organizáciu) € (0,646/včelstvo)
800 512,00€

6 ods. 1 písm. c) Obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá vrátar
zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie

~ Oprávnené náklady I Meno včelára/organizácia I Predpokladaná cena E
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Zariadenia na aplikáciu
vetcrinámeho lieku alebo prípravku
a zabezpečenie jeho fungovania s
certifikátom

Kompresor
Centrála
Furnigantné pásiky

200
Počet prehliadnntýeh včelstiev Ůa trvalom stanovišti za or~anizáciu odl‘a písm. e)

6 ods. 1 písm. I‘) Obstaranie ü
Meno včelára I včelárske združ~

1600

olátora matky včely medonosnej pre včelstvo
nie I organizačná jednotka

Počet prehliadnutých včelstiev Ůa kočovnom stanovišti za organizáciu podl‘a písm. d) € (0,40 €/věelstvo)

Počet včelstiev

80,00 €
€ (1,00 €Ivčelstvo)

1 600,00 €

Predpokladaná cena E

Pozn.1: Izolátor musí byt prispö~ohený na zaizolovanie matky včely medonosnej z dóvodu liečenia včclstiev (nic pridávacia a nie
vychytávacia Idietka). Počet izoláiorov nesmie presiahnuť počet včelsticv registrovaných u včelára v CEHZ ku dňu nákupu.

Racionalizácia sezónneho presunu včeÍstiev ‚9 7 NVČ. 337/2019 Z. z.)
* 7 ods. 1 písm. a) Obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev

Meno včelára I včelárske združenie / Predp. cena E, max.
Oprávnené náklady Celkový počet včelstiev Počet kočovných včelstievorganizačná jednotka do 3 300€
Špeciálne dopravné prostriedky
okrem automobilov, kočovné voy
Naldadacie zariadenie
Príves
Palety na príves
Prívesný vozík Schmidt Martin 17 17 €4 500,00

Pozn. 1: Zariadenia na aplikáciu veterináreneho liekou alebo prípravku rnusia byt‘ povolené v SR a zaregistrované a schválené Ústavom štátnej

~ 6 ods. 1 písm. d) a e) Prehliadky včelstiev ________________________
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Pozn.1: Žiadatel‘ predkladá osnovu projetici spolu so Žiadosťou o poskytnutie pomoci na podpomý rok 2022/2023
Pozn.2: Žiadateromje ZO SZV, RZ SZV alebo KČ SZV, nie včelár I~‘zická/právnická osoba.

Vysokozdvižný vozík
Rudla mechanická
Rudla elektrická

~ 7 ods. 1 písm. b) Sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva

.. . ‚ . Predpokladaná cena C,Meno vcelara Pocet kocovnych vcelstiev
max._do 3€/vcelstvo

Ing. Stanislav Mlynarčik 65 195,00 €
Ján Páchnik 80 240,00 €
Milan Kašiar 25 75,00 €
Igor Machil 90 270,00 €
Martin Schmidt 20 60,00 € :
Michal Macko 25 75,00 €
Jozef Chovan 40 120,00€
Mgr. Marián Holub 80 240,00 €
Mgr. Pavol Brnčo 10 30,00 €
Mgr. Marian Palášthy 20 60,00 €
Patrik Mad‘ar 10 30,00 €
Matúš Vazan 20 60,00 €
Katarína Zorvanová 25 75,00 €
Ladislav Čunderlík 15 45,00 €
Jozef Zorvan 25 75,00 € :
Pavol Cakloš 15 45,00 €

Spolu 565 1 695,00 €

~ 7 ods. 1 písm. d) Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev
Názov projektu Predpoklaaaná cena C, max. do 2000€
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Podpora laboratórií (~ 8 ifV Č. 337/2019 Z. t)

! Meno včelára I věelárske
~ . . . ‚ . . . . Predpokladanaa) zabezpecen‘e analyzy veelarskych produktov na ucely: zdruzenie I organizacna Pocet analyz cena €

~ jednotka
1. hodnotenia ich kvahty vykonanej v akreditovanom laboratóriu (najviac 3 analýzy)
2 suťaže o najlepši věelarsky produkt vykonanej v refereněnom laboratoriu (najvzac Mlynarčik Stanislav Ing 2 €120,OO
3 analyzy)
3. medzinárodnej sút‘aže vykonanej v referenčnom alebo v medzinárodnom
laboratóriu :
4. identifikácie kontaminovaného alebo falšovaného včelárskeho produktu vykonanej
v referenčnom alebo v medzinárodnom laboratóriu
5. zisťovania toxických činiteľov alebo patogénov vo věelárskych produktoch
vykonanej v akreditovanom laborátóriu
6. zisfovania rezíduí chemických Iátok alebo zmesí spósobilých vyvolat‘ otravu věiel
medonosných vykonancj v akredirovanom laboratóriu
b) vytvorenie alebo doplňanie ďatabázy údajov o Iokálne produkovaných
medoch, ktoré sú použitel‘né na zisťovanie regionálneho původu medu a
identifikáciu falšovaného medumetódou nukleárnej magnetickej rezonancie



Žiadost o poskytnutie pomoci na rok 202212023 podľa NV 33712019

Opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev (~ 9 NV Č. 337/2019 Z. z.)
* 9 ods. 1 písm. a) Pomoc na nákup plemenuej neoplodnenej matky kranskej včely šI‘achtenej na hygienický prejav a odolnosť voči varroáze alebo
obstaranie jej larvy v materskej bunke
Počet nakúpených Predpokladaná cena C,
neoplodnených matiek kranskej Meno včelára max. do 5C/ks
včely

Počet nakúpených lariev matky
kranskej včely

Meno včelára
Predpokladaná cena €‚

max. do 3C/ks

Pozn. 1: Pomoc je možné poskytnúť len na počet včelích matiek, zodpovedajúci počtu

* 9 ods. 1 písm. b) Pomoc na nákup prirodzene alebo umelo oplodnenej matky kranskej včely
Počet nakúpených prirodzene Predpokladaná cena C,

Meno včelára
oplodnenú včeliu matku max. do 10€fks

10 Michal Macko €100.00
10 Matúš Vazan €100,0O
10 Milan Kašiar €100,0O
4 Bačík Juraj €40,O0

Počet nakůpených umelo Predpokladaná cena €‚
Meno včelára

oplodnenú včeliu matku max. do 15€/ks
10 Ing. Stanislav Mlynarčík €150,OO

včelstiev registrovaných v CEHZ ku dňu nák opu.
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Pozn.2: max. výška pomoci do 25 EUR z oprávnených nákladov na nákup nových včelstiev s plemennou matkou krarskej včely. Pomoc je
poskytovaná na maximálne 5 vče~stiev.
Pozn.3: Podporuje možné poskyhiút‘ len Po absolvovaní vzdelávacieho programu podl‘a ~ 5 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 337/2019 Z. z. a v
danom včelárskom roku nakupil aj včelstvá.

Pozn.4: Podporuje možné poskytnúf len Po absolvovaní vzdelávacieho programu, ktorý bude ukončený v podpornom roku 2022/2023

~ 9 ods. 1 písm. g) Pomoc na núkup najviac piatich nových úl‘ových zostáv pre včelárskeho začiatoěníka
. ‚ ‚ ‘. . Predpokladaná cena €

Meno veelara Pocet nakupenych vcelstiev
_____________________________ max._do_45€Iks

Pozn. 1: Začínajúcim včelárom je FO, ktorá posledných 5 rokov nechovala včely a nebola registrovaná v CEHZ.

Pozn.2: max. výška pomoci do 45 EUR z oprávnených nákladov na nákup nových včelstiev s plemennou matkou krai~kej včely. Pomoc je poskytovaná na
maximálne 5 úI‘ových zostáv.
Pozn.3: Podporuje možné poskytnúf len Po absolvovaní vzdelávacieho programu podl‘a * S ods. 1 písm. d) nariadenia Č. 337/2019 Z. z. a v danom včelárskom
roku nakupil aj úl‘ové zostavy.

Pozn.4: Podporuje možné poskynút‘ len po absolvovaní vzdelávacieho programu, ktorý bude ukončený v podpornom roku 2022/2023

Spolupráca s orgánurn u J‘utočňujúcirn aplikovaný výskurn ‚910 NV Č. 337/2019 Z. z.) _________________ _____________

. Meno včelára I včelárske ‚ . . ‚

. . . . . ‘ . .. V . Nazov vyskumneho PredpokladanaReahzaciu projektu aplikovaného vyskumu v oblasti: zdruzeme / organizacna .
. pracoviska cena €
jednotka

a) šľachtenia slovenskej kranskej včely alebo ochrany jej genetických zdrojov
b) vedenia plemenárskej evidencíe včely medonosnej
c) monitorovania zdravotného stavu včiel medonosných alebo výskumu ich zdravia

d) monitorovania vplyvu prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov v
oclirane rastlín alebo mých chemLckých látok alebo zmesí na zdravie, život alebo
úhyn včiel medonosných ‘

e) výskumu alebo vývoja spoľahlivých metód liečby alebo ošetrovania včiel
medonosných ‘

1) alternatívnych postupov ochraiíy včely medonosnej proti klieštikovi včeliemu
(Varroa destructor L.), mým škodcom alebo mým patogénom
g) laboratómych analýz včelárskych produktov na účely hodnotenia ich kvality
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* 9 ods. 1 písm. c) Pomoc na nákup vakcinovanej matky kranskej včely

Meno včelára Počet ks Predpokladaná cena €‚
max. do 1O€/ks

Pozn.1: Pomoc je možné poskytnút‘ kn na počet vakcinovanej matky kranskej včely, zodpovedajúci počtu
včelstiev registrovaných v CEHZ ku dňu nákupu.

9 ods. 1 písm. d) Pomoc na nákup matky kranskej včely, ktorej plemenná hodnota umožňuje použitie na účely prevádzkovania
zariadenia určeného na vykonávanie výkonnostných testov na testovanie plemennej hodnoty včiel medonosných

Predpokladaná cena
~ Názov a adresa testačnej stanice Počet testovaných matiek

max. do 150€Iks

Pozn. 1: Žiadatel‘ priloží po;wdenie, žeje registrovaným členom chovatel‘ov včelích matiek

Meno včelára Počet plemenných matiek Predpokladaná cena E,
max. do lOfIks

Pozn. 1: Žiadatel‘ priloží po:vdenie, že je registrovaným členom chovatel‘ov včelích matiek

Meno včelára Počet nakúpených včelstiev
Predpokladaná cena €‚

max. do 25€/ks

9 ods. 1 písm. e) Pomoc na nákup plemennej matky kranskej včely z mého členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu

~ 9 ods. 1 písm. I‘) Pomoc na nákup najviac piatich nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely pre včelárskeho začiatočníka

Pozn. 1: Začínajúcim včelárom je FO, ktorá poskdných 5 rokov nechovala včely a nebola registrovaná v CEHZ.
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h) apiterapie

i) zvyšovania úrody pol‘nohospodárskych plodín v důsledku opel‘ovacej činnosti včiel
j) monitorovania výskytu včelej půstvy v Slovenskej republike

Pozn. 1: Žiadateľ podáva návrh vý~lwmného projektu s predpokladaným rozpočtom na jeho realizáciu a s návrhom zmluvy s riešitel‘skou organizáciou, ktorá
upravuje podmienky spolupráce, 5nancovania, využitia a odovzdania výsledkov výskumného projektu, agentúre v termíne od 1. jána do 30. júna kalendárneho roka,
v ktorom podáva žiadosf o schvá*nie pomoci podľa ~ 3 ods. 1 NV Č. 337/2019 Z. z..

Pozn.2: Orgánom uskutočňujúcin~ aplikovaný výskumje osoba, ktorá vytvorila aspoň dye odborné práce týkajúce sa včiel. ktoré bcĹi registrované v databáze Web
of Science alebo SCOPUS, a ktor~ boli zverejnené v ktorejkoľvek z nich vo vzájonlnom odstupe najviac dvoch rokov

Vyhlásenie štatutárneho zástulwu vnútroorganizačnej zložky včelárskeho zdrnženia na území SR, že:
a) všetky informácie uvedené v tájto žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
b) sú mu známe podmienky posk±tovania pomoci, ktorú žiadam v tejto žiadosti a som si vedomý požiadaviek vzfahuiúcich sa na pomoc, o ktorÚ žiadam,
c) sa mu na ten istý účel neposkytla má dotácia zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov EÚ alebo vúc,
d) súhlasí so spracovaním osobn~ch údajov podl‘a zákona Č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údaj ov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
e) je si vedomý, že údaje zo žiad~oti o dotáciu a z rozhodnutí vydaných na základe tejto žiadosti můžu byt‘ zverejnené v sulade s čI. 111 a 112 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) Č. 1306/2013 a můžu byť spracovávané subj ektmi Únie a Slovenskej republiky ~ríslušnými v oblasti auditu a kontroly za
účelom ochrany finančných záujiiov Únie,

D poskytne súčhmosť kontrolnýxú orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane všetkýeh kontrol na mieste,
g) je si vedomý, že v prípade uvetlenia nesprávnych údajov, ako aj v pripade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý
může byť udelená pokuta a povinhosti vrátiť poskytnutú podporu aj s úrokmi resp. penále,
h) je si vedomý toho, že vy1ákani~n príspevku alebo mého plnenia zo štátneho rozpoČtu,rozpočtu verejnoprávnej inšttúcic, ktorého poskytnutie alebo použitieje
podľa všeobecne záväzného právňeho predpisu viazané na podmienky, ktoré nesplňa, a to uvedením do omylu v otázke icE splnenia, mčže byt‘ posúdené ako trestný
čin subvenčného podvodu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.

Záväzok
Zaväzujem sa:
a) dodržať všetky podmienky na poskytnutie pomoci,
b) poskytnúf súčinnosť a umožniť vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,
c) poskytnúť d‘alšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti žiadosti,
d) písomne oznámit‘ každú zmen~údajov o organizácii uvedených v záhlaví žiadosti na SZV najneskůr do desaf pracovných dní cxl jej vzniku,
e) uchovávat‘ všetky doklady preukazujúce poskytnutie dotácie Po dobu minimálne 10 rokov,
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f) bezodkladne vrátit‘ dotádu alebo jej časf v pripade porušenia dotačných podmienok na výzvu žiadatel‘a, zároveň sa zaväzujem nahradit‘ škodu, ktorá žiadatel‘ovi
vznikne v súvislosti s oneskcweným wátenm dotácie (sankčný úrok).
Miesto: Banská Štiavnica

Meno a priezvisko predsedu včelárskeho
Dátum: 29.5.2022 zdnženia na území SR v. ľ.: Ján Páchnik

OdtlaČok pečiatky a podpisy čtenov výboru vČe árskeho združenia na území SR:

. Slovenský zvbz vČelórov
Meno a prezvisko vyoru: ZóIdadnŮ orgonlzóc‘o

Banská Šliavn lea
Ing. Stanislav Mlynarčík ‚—~

Mgr. Zuzana Volčková

Ing. Marián~

Ing. Ján Čamaj ‚~

(1.
Milan Kašiar

Michal Macko (ĺl7749 Ĺ

OŠ La

t 05 2022


