
Údaje o organizáeii

Žiadost O poskytnutie pomoci na rok 202212023 podra NV 33712019

Názov včelárskeho združenia na území SR: ZO SZV Bánovee nad Bebravou
Sídlo: Otrhánky 48, 956 55

Údaje o štatutárnom zástupcovi - priezvisko, meno, titul: František Flimel

Tel.; 0917 829 811 č. účtu organizácie: 5K8475000000004027079634
ldentifikačné číslo organizácie z MV SR: 00178349 054

pozornenie: Tlacivo vyplnte v ocitači!

Podpora na opatrenie tech ická pomoc podľa (~ 5 NVČ. 337/2019 Z. z~)
~ 5 ods. I písm. a) Organizovanie irednášok/seminárov

Termín prednášky/seminára Miesto konania Dtuh
Téma prednášky/seminára do 28D €

(deň, mesiac, rok) + Cas začiatku (uviesť presnú adresu) (P/5*)

Klub dóchodcov, Za Valy
10.6.2023 14:00 Odborné vzdelávanie včelárov €28C.00 2466, Bánovce_fl._B.

Klub důchodcov, Za Valy
17.6.2023 14:00 Všeobecné včelárstvo €28C.00 9466, Bánovce_n._B.

Klub důchodcov, Za Valy
24.6.2023 14:00 Všeobecné včelárstvo €28C.00 fl466, Bánovce n. B.$gn

Pozn 1.: ZO SZV KČ SZV možno poskytnúť pomoc vo včelárskom roku na zabezpečenie najviae jednej prednášky alebo jednébo sen‘kiára na každých 50
včelárov, ktorých podl‘a údajov v registri včelstiev ku dňu uskutočnenia prednášky alebo seminára združuje konečný prijímateľ p moci.
Pozn 2.: RZ SZV možno poskytnúf pomoc vo včelárskom roku na zabezpečenie najviac 5 prednášok alebo seminárov na každých 50 včelárov, ktorýoh podl‘a
ůdajov v registri včelstiev ku dňu uskutočnenia prednášky alebo seminára združuje konečný prijímateľ pomoci.
* označif, či sajedná o prednášku (P) alebo seminár (S)
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5 ods. 1 písm. c) Zabezpečenie letněho kurzu včehirstva pre účastníkov vo veku 6 až 19 rokov

5 ods. I písm. d) Zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe
Téma vzdelávacieho programu (podl‘aTermín vzdelávacieho kurzu Miesto konania do 900 ~
zoznamu akreditovaných vzdelávacích Počet zúčastuených(deň, mesiac, rok) ± čas začiarku (uviesť presnú adresu) do 1800 €

proaramov MŠ SR):

Pozn 1.: Vzdelávací program m5žu reaizo~at‘ akr~ditcvané inštitúcie v oblasti včelárstva - nahlasuje sa len požiadavka na zúčastnenie sa vzdelávacieho programu.
yV szv svojím uznesením sch-‘aľuje kurzy, ktoré sa budú vykonávať v podpornom roku 2022/2023, o čom informuje vzdelávaciu inštitúciu.

Pozn 2.: Vzdelávací program je vykonaný ~ ‚sčaszi naimenej ~5 účastníkov (včelárov alebo včelárskych začiatočníkov), alebo za účasti najmenej 7 včelárov,
ktorého témouje inseminácia natiek včely n do~osn~ atebo senzorické hodnotenie včelárskych produktov.

5 ods. 1 písm. e) Zabezpečeaie včelársk~j konferencie

Miesto konania
Názov včelárskej konferencie Téma včelárskej konferencie Dátum a čas konania do 100 €(uviesť presnú adresu)

Miesto konaniaZabezpečenie tetného kurzu Dátwn a čas konania Počet účastníkov do 1000 €
včelárstva - názov (uviest‘ presnú adresu)
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5 ods. 1 písm. h) Zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podu‘atí v oblasti věelárstva

Termín podujatia (deň, mesiac, Miesto konania
Názov podujatia Počet účastník-ov Predpokladanárok) (uviesť presnú adresu) cena €

25.6.2023 Exkurzia Ukážková včelnica Hybe 50 C 530,00
Ekologická včelnica

18.6.2023 Exkurzia Martina Garaja, Vel‘ká €1 030,00
Lehota 50

S ods. 1 písm. i) Publikačná, osvetová a propagačná činnosť súvisiaca so včelárstvom
Názov publikácie/materiálu Autor publikácie/materiálu* Predpokladaná cena € Počet výtlzčkov*

Pozn 1.: pubtikácie a aktivity/činnosti spadajúce do* 5 ods. 1 písm. i) s cenou vyššou ako 500,00 € musia byť pred vydaním schvaiené
Edičnou radou SZV. Záujemcovia o čerpanie pomoci v rámci uvedeného opatrenia zašlá žiadosť o schválenie danej aktivity/činnosti atebc
publikácie Edičnej rade SZV zároveň so Žiadosfou o poskytnutie pomoci. Žiadost‘ musí obsahovaf aspoň: název publikácie, aktiviy/činnosti.
náklad, predpokladaná cena nákladu, autor/kolektiv autorov, obsah, zdávodnenie vydania, formát, vázba, predpokladaný dátum vyóania,
podpis a pečiatka štatutára.

Pozn 2.: v prípade žiadosti o prepIa~enie etikiet a tabúľ na označenie miesta, na ktorom sa propagujú alebo predávajú včelárske prcdukty,
doklad preukazujúci získanie ochrannej známky „SLOVENSKÝ MED SZV“, zdóvodnenie vydania, formát, vázba, predpoktadan~ dátum
vydania, podpis a pečiatka štatutára
* vypÍňa sa v prípade publikácie

5 ods. 1 písm. j) Uskutočnenie včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, národuélio alebo medzinárodného včelárskeho podujatia

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

(uviesť presnú adresu)

Zš s MŠ Žabokreky nad
24.6.2023 Včelárska súťaž

Nitrou qns-«. €500.00

5 ods. 1 písm. k) Obstaranie výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej prislušenstva pre včelárske združenie. zriadenie
pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti pre včelárske združenie, používanie elektronickej komunikačnej služby
včelárskym združením alebo vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie informačného systému využívaného včelárskym
zdražením
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Zariadenie Predpokladaná cena €
Počítač/notebook/tablet
Tlačiareň
Dataprojektor
Plátno
Ozvučovacia technika (reproduKtor, miKrofón — ~íslušenstvo) €500,0O
Zariadenie pripojenia k verejnej kcmunikačnej sieti €200,0O
Telekomunikačné zariadenie
Používanie elektronickej komuaikačnej služby €300,00
Vytvoreníe, prevádzkovaine alebo aktualizovanie informačného systému
Pozn 1.: Nákup podľa * 5 ods. I p:sm. k)je možrý raz zaS rokov

~ 5 ods. 1 písm. I) Obstaranie technizkýeh pomócok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskycli produktov
Kategória opráv. náklade“ podl‘a Priezvisko, meno, titul včelára Predpokladaná cena €
NV 337/2019 min. 100€
Zariadenia na odvčelovanie aleno
manipuláciu s medníkmi alebo Viktorín Pavel €499,00
včelárskyni rámikmi pri medobraní

Zariadenia na odviečkovaníe
Reško Martin, Viktorín Pavel 400, 765

medových plástov
Zariadenia na separáciu vosku od
medu
Zariadenia na vytáčanie medu - Orszagh Juraj, Škultéty Ľubomír, Ďuračka Ján, 1600, 2000, 500, 600, 600,
medomet Kcvá~ik Milan, Fujak Samuel, Januška Peter, 1800, 3524

Viktorín_Pavel
Zariadenia na čistenie alebo
dávkovanie medu



Žiadost o poskytnutie pomoci na rok 202212023 podľa NV 33712019

Zariadenia na zabezpečenie
prípravy včelárskych produktov na
ich spracúvaníe alebo skiadovanie s
obrevom, chladením alebo
mrazením
Zariadenia na spracúvanie medu
Zariadenia na skiadovanie alebo

. ‚ . . . Krištof Vladimir €450,00manipulaciu s medom v medami
Zariadenia na získavanie alebo
spracúvanie včelieho vosku alebo Mišina Jozef, Fujak Samuel, Viktorín Pavel 400, 400, 850
výrobu včelárskych medzistienok
Zariadenia na získavanie,
spracúvanie alebo skladovanie
obnĎžkového alebo plástového
peľu
Zariadenia na získavanie,
spracúvanie alebo sktadovanie
materskej kašičky alebo propolisu
Zariadenia na zabezpečenie
hygieny spracúvania včelárskych Krištof Vladimír €250,00
produktov
Zariadenia na kontrolu kvality
včelárskych produktov

Čerpadla na med
Pomůcky na spracúvanie
melicitóznych medov,
Plničky medu alebo jej
príslušenstva

Podkamenský Peter, Országh Milan, Tlkanec
Nádoby na sktadovanie alebo Drahoslav, Fujak Samuet, Országh Juraj, 450, 200, 450, 200, 300,
prepravu medu Viktorin Pavel, Chromík Ľubomír 350, 500
Pozn 1.: Nákup rovnakého druhu zariadenia len 1 krát za 5 rokov
Pozn 2.: Potvrdenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďatej ten „RVPS) o registrách prevádzkame potravinárskeho podniku pre potzaviny tvočíšneho
původu, ak sú náklady vyššie ako L 000 eur.
Pozn 3.: Nádoby na skladovanie alebo prepravu medu ten nerezové
Pozn 4.: Nákup zariadenia v mininťnej cene 100 eur.
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Pozn 1.: Zariadenia na úpravu szanovišťa sú notcrová pila, motorová kosačka, orezávače konárov, krovinorez.

5 ods. 1 písm. n) Obstaranie inštruktážaych pomócok, zariadeni alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku

Názov pomůcky pre VK Počet ks Predpokladaná cena do
200€

Pozn 1.: Predložené doklady musia preukázatefne súvis~eť s obstaraním pomócok, zariadení úhredené v hotovosti na príjmový pokladničný doklad.
Pozn 2.: Nákup na obstaranie pcmócok. zaitdení atebo materiátov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku, najviac však do výšky 200 eur za včelársky
rok.
Pozn 3.: Nákup je možné reatEz.Dvať ak v predcaádzajúcich 2 rokoch nebola poskytnutá pomoc na nákup pomócok, zariadeni alebo materiálov rovnakého druhu
určených na použitie v rámci včelárskeho kn~ižku cs výnimkou pre klobúk a rukavice).

5 ods. 1 písm. m) Obstaranie zariadeni na úpravu stanovišťa včelstva

Priezvisko, meno, titul včelára Konkrétny druh zariadenia na úpravu Predpokladaná cena
stanovišťa včelstva Počet včelstiev súčinu 3 eur a počtu

včelstiev
-E
-E
-E
-E
-E
- E
-E
- C
- C
-C
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5 ods. 1 písm. q) Ochrana včelstiev, úI‘ov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením

‚ ‚ ‚ Meno včelára / včelárske združenie / Konkrétny druhOpravnene nakiady .~.. . . Predpokladana cena E
organizacna jednotka zariadenia

Zariadenía na monitorovanie
včelstiev, úl‘ov alebo včelárskych
zariadení z dóvodu ich ochrany Chromik Ľubomír Fotopasca €500,00
pred poškodením alebo
odcudzenim
Zaríadenia na odpudzovanie vol‘ne
žijúcej zveri Viktorín Pavel Elektrický ohradník €1 800,00

Zariadenia na
vybudovanie oplotenia územia
užívaného pri prevádzkovaní úFov
alebo včelárskych zariadeni
Pozn 1.: Podporuje možné poskytnúf ten pri zakúpení celého kompletu zariadenia. Samostatné súčasti nieje možné zakúpif.

~ 5 ods. 1 písm. r) Monitorovanie sezónneho stavu včelstiev
. . . Meno včelára I včelárske združenie / Konkrétny druh Predpokladaná cena EOpravnene nakiady .~.. . .

or~anxzacna jednotka zariadenia max. dD 500€

. . . . ‚ Chromík Ľubomír Krištof Vtadimír úl‘ová váha 500, 400Nakiady na obstaranie ul‘ovej vahy ‘

Náklady na obstaranie pomócky
alebo zariadenia na monitorovanie
stavu včiel v úh

Náklady na obstaranie zariadenia
umožňujúceho dial‘kový pristup
k údajom získavaných pomocou
úl‘ovej váhy alebo pomócky alebo
zariadenia na monitorovanie stavu
včiel v úh.
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Podpora na opatrenie boj proti škodcom a chorobarn včelstzev, predovšetkyrn varroáze (~ 6 NVČ 337/2019 DZ z.) C

~ 6 ods. I písm. a) Obstaranie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku, ktorý možno uvádzať na trh v SR
Počet včelstiev (za organizáciu) k 30.9.2022 Predpokladaná cena €

20C3 2 000,00 €
Pozn. 1: Ne~reba rozpisovať názvy :iekov, lea predpokl~anú sumu na lieky

6 ods. I písm. b) Aplikácia veterinárneho lieku ale5o veterinárneho prípravku na včelstvá z důvodu prevencie alebo liečby choroby
včiel medonosných _____________________

Počet včelstiev (za organizáciu) € (0,64€/včelstvo)
150 960,00€

6 ods. 1 písm. c) Obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelst‘vá vrátane
zariadenia zabezpečujúceho jeho funaovanie
Oprávnené náklady Meno včelára/organizácia Predpokladaná cena E
Zariadenia na aplikáciu
veterinárneao lieku alebo prípravku
a zabezpečenie jeho fungovania s
certifikátom

Kompresor
Centrála
Fumigan:ne pásiky ZO SZV Bánovce n. B. €250,00
Pozn.l: Zariadenia na aplikáciu ‘,eterinárenehc, liekon alebo prípravku musia byť povolené v SR a zaregistrované a schválené Ústavom štátnej

6 ods. 1 písm. d) a e) Prehliadky včeistiev

6 ods. 1 písm. I) Obstaranie izolátora matky včely medonosne] pre včelstvo
Meno včelára I včelárske združenie / organizačná jednotka Počet včelstiev Predpokladaná cena E

200
Počet prehliadnutých včelstiev na trvalont stanovišti za organizáciu odl‘a písm. e)

Počet prehliadnutých včelstiev na kočovnom stanov~ti za organizácin podl‘a písm. d) € (0,40 E/včelstvo)

2000

80,00 €
€ (1,00 E/včelstvo)

2 000,00 €
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Pozn 1: Izolátor musí byt prispásobený na zaizolovanie matky včely medonosnej z dóvodu tiečenia včelstiev (nic pridávacia a nic
vychytávacia kMetka). Počet izolátorov nesmie presiahnuť počet včclstiev registrovaných u včelára v CEHZ ku dňu nákupu.

Racionalizácia sezónnelw )resunu včelstiev (~ 7 NV Č. 337/2019 Z. z.,)
7 ods. 1 písm. a) Obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev

Meno včelára I včelárske združenie / Predp. cena f. max.Oprávnené náklady Celkový počet včelstiev Počet kočovných včektiev
organizačná jednotka do 3 300€

Špeciálne dopravné prostriedky
okrem automobilov, kočovné vozy
Nakladacie zariadenie
Prives
Palety na príves
Prívesný vozík
Vysokozdvižný vozík
Rudla mechanická
Rudla elektrická

7 ods. 1 písm. b) Sezónny presun včelstva znedzi stanovišťami včelstva
Predpokladaná cena €‚Meno včelára Počet kočovných včelstiev

max. do 3€/včelstvo
Chromík Ľubomír 22,00 66,00 €
Bim Pavel 22,00 66,00 €
Bim Stanislav 25,00 75,00 €

- €

-€

-€

- €

- €

-€

- €

-€

-€

-€

- €

-€

Spolu 69 207,00 €
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7 ads. 1 písm. d) Realizácia projektu zabezoečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev
Názov projektu Predpokladaná cena €‚ max. do 2000€

Pozn.1: Žiadateľ predktadá osno‘u projetku spolu ~ Žiadosfou o poskytnutie pomoci na podpomý rok 2022/2023
Pozn.2: Žiadatel‘omje ZO SZV, RZ SZV alebo KČ SZV, nie včelár ~‘zickWprávnická osoba.

Podpora laboratórií ~ 8 NVČ. 337/2019 Z. z.) L
Meno včelára / včelárske

. . . . .. . . ‘ ‘ ‚ Prcdpokladanaa) zabezpecenie analyzy vcelarskych produktov ‚a nedy: združenie/ organizacna Pocet analyz cena
Iednotka

1. hodnotenia ich kvality vykonatej v akredirovancrn laboratóriu (najviac 3 analýzy)
2. súťaže o najlepší včelársky prcdukt vykonanej v refe~enčnom laboratóriu (najviac
3 analýzy)
3. medzinárodnej súťaže vykonanej v referejtčnom alebo v medzinárodnom
Jaboratóriu
4. identifikácie kontaminovaného alebo falšcvaného včelárskeho produktu vykonanej
v referenčnom alebo v medzinárcdnom laborat&riu
5. zist‘ovania toxických činiteľov alebo parogénov vo včelárskych produktoch
vykonanej v akreditovanom labotatóriu
6. zist‘ovania reziduí chemických látok a‘ebc zmesi sp&sobilých vyvolat‘ otravu včiel
medonosnýth vykonanej v akre±tovanom labcrat&riu
B) vytvoreaie alebo doplňanie databáay ádaÄov • Jokálne produkovaných
medoch, k*oré sú použitel‘né na zisťovanie regioiiálueho póvodu medu a
identifikáciu falšovaného medu metódou nuk1eárne~ magnetickej rezonancie
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Opatrenia na podporu obiwvenia stavu včelstiev ‚99 NVČ. 337/20197. z.)
~ 9 ods. 1 písm. a) Pomoc na nákup plemennej neoplodnenej matky kranskej včely šľachtenej na hygienický prejav a odolnosť voS varroáze akbo
obstaranie jej larvy v materskei bunke
Počet nakúpených
neoplodnených matiek kranskej Meno včclára Predpokladaná cena
včely max. do 5€/ks

Počet nakúpených lariev matky Predpokladaná cena ~‚
Meno včelára

kranskej včely max. do 3€Iks

Pozn.1: Pomoc je možné poskytnút‘ len na počet včelích matiek, zodpovedajúci počtu včelstiev registrovaných v CEHZ ku dňu náku~i.

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

Meno včelára
oplodnenú včeliu matku max. do lO€/ks

10 Fujak Samuel €100,00

Počet nakúpených umelo Predpokladaná cena
Meno včelára

oplodnenú včelín matku max. do iSE/ks
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9 ods. I písm. c) Pomoc na nákup vakcinovanej matky kranskej včely

Meno včelára Počet ks Predpokladaná cena
max. do IO€/ks

Pozn.1: Pomoc je možné poskytrúť ten na ~očet “akcinovanej matky kranskej včely, zodpovedajúci počtu
včelstiev registrovaných v CEHZ ku dňu nakLpti.

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

Názov a adresa testačnej stanice Pnčet testovaných matiek Predpokladaná cena
max. do I5O€/ks

Pozn.1: Žiadatel‘ priloží potvrder.ie, žeje registrovaným členom chovateľov včelích matiek

9 ods. 1 písm. e) Pomoc na nákuD plemennej matlq kranskej včely z mého členského štátu Európske~j únie alebo z tretieho štátu

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

Pozn.l: Žiadateľ priloží potvrdenie, žeje reg~strovaným členom chovatel‘ov včelích matiek

Meno včelára Počet nakúpených včelstiev Predpokladaná cena €‚
max. do 25€Iks

Pozn. 1: Začínajůcim včetárom je FO, ktorá pos~edných 5 rokov nechovala včely a nebola registrovaná v CEFJZ.
Pozn.2: max. výška pomoci do 25 EUR z oprávnených nákladov na nákup nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely. Pomoc je
poskytovaná na maximálne 5 včetsticv.
Pozn.3: Podporu je možné poskytn&‘ len po ab~‘ovani vzdetávacíeho programu podl‘a ~ 5 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 337/2019 Z. z. a v
danom včelárskom roku nakúpit aj ‘.čelsvá.

9 ods. 1 písm. t) Pomoc na náku: najviae piatich nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely pre včelárskeho začiatočníka

Pozn.4: Podporuje možné poskytn&‘ len po ab~lvovani vzdetávacieho programu, ktorý bude ukončený v podpornom roku 2022/2023
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9 ods. 1 písm. g) Pomoc na nákup najviac piatich nových úl‘ových zostáv pre včelárskeho začiatočníka
I Prcdpokladaná cena € I~ Meno včelára Počet nakúpených včelstiev I I
~ max. do 45€Iks

Pozn.1: Začínajúcim včeláromje 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 kranskej včely. Pomoc je poskvtovana na
maximálne 5 úl‘ových zostáv.
Pozn.3: Podporuje možně poskytnúť len Po absolvovaní vzdelávacieho programu podl‘a ~ 5 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 337/2019 Z. z. a v darom vče~árskom
roku nakúpil aj úl‘ově zostavy.

Pozn.4: Podporuje možně poskytnúť len po absolvovaní vzdelávacieho programu, ktorý bude ukončený v podpornom roku 2022,2023

Spolupráca s orgánem uskutočňujúcim aplikovaný výskurn ~ 10 NVČ 337/2019 Z. z.)
Meno včelára / včelárske

. . . . . . . . .. . . . . Nazov vyskumnebo PrednokiadanaRealizaciu projektu aphkovanelio vyskumu v oblasti: zdruzeme I organizacna
. pracoviska ena €
jednotka

a) šl‘achtenia slovenskej kranskej včely alebo ochrany jej genetických zdrojov
b) vedenia plemenárskej evidencie včely medonosnej
c) monitorovania zdravotného stavu včiel medonosných alebo výskumu ich zdravia

d) monitorovania vplyvu prípravko.v na ochranu rastlín, pomocných prípravkov v
ochrane rastlín alebo mých chemických látok alebo zmesí na zdravie, život alebo
úhyn včiel medonosných
e) výskumu alebo vývoja spoľahliv‘ch metód liečby alebo ošetrovania včiel
medonosných
f) altematívnych postupov ochrany včely medonosnej proti klieštikovi včeliemu
(Van-oa destructor L.), mým škodcom alebo mým patogénom
g) laboratómych analýz včelárskych produktov na účely hodnotenia ich kvality
h) apiterapie

i) zvyšovania úrody pol‘nohospodárskych plodin v dósledku opel‘ovacej činnosti včiel
.1) monitorovania výskytu včelej pastvy v Slovenskej republike
Pozn.1: Žiadatel‘ podáva návrh výskumného projektu s predpokladaným rozpočtom na jeho realizáciu a s návrhom zmluvy s riešiteľskou organiztiou, Ktorá
upravuje podmienky spolupráce, financovania, využitia a odovzdania výsledkov výskumného projektu, agentúre v termíne od 1. :úna do 3) júna kalendámeho roka,
v ktorom podáva žiadost‘ o schválenie pomoci podľa ~ 3 ods. I NV č. 337/2019 Z. z..
Pozn.2: Orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskumje osoba, ktorá vytvorila aspoň dye odborné práce týkajúce sa včiel, ktoré boli reg~strcva3é v databáze Web
of Science alebo SCOPUS, a ktoré:boli zverejnené v ktorejkoFvek z nich vo vzájomnom odstupe najviac dvoch rokov.
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Vyhlásenie štatutárneho zástupeu vnútroorganizaČnej zložky včelárskeho združenia na území SR, že:
a) všetky informácie uvedené v tejto žiadosti vratane príloh sú správne, uplné a pravdivé,
b) sú mu známe podmienky poskytovania pomoci, ktorú žiadam v tejto žiadosti a som si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiadam,
c) samu na ten istý účel neposkytla má dotácia zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov EÚ alebo \‘ÚC,
d) súhlasí so spracovanim osobn~cF údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých zákonov,
e) je si vedomý, že údaje zo žiadsoti o dDÜCiJ a z rozhodnutí vydaných na základe tejto žiadosti móžu byť zverejnené v súlade s či. Ill a 112 nariadetia
Európskeho parlamentu a Rady ( 0) č. 1306 2013 a můžu byt‘ spracovávané subjektmi Unie a Slovenskej republiky prislušnými v oblasti auditu a kon roly za
účelom ochrany finančných záuj n-ov On e.
fl poskytne súčinnosť kontrolným orgánDm a tmohií vykonanie všetkých kontrol, vrátane všetkých kontrol na mieste,
g) je si vedomý, že v pripade uvede-la nesp-ávtyc údajov, ako aj v pripade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšfa správneho deli tu, za ktorý
může byť udelená pokuta a povinnosti vátiť ocsky.nutĹ podporu aj s úrokmi resp. penále,
h) je si vedomý toho, že vylákaním príspe~ku aiebc mého plnenia zo štátneho rozpočtu,rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použítieje
podľa všeobecne závázného prav-who predpi~~ ‘dazané na podmienky, ktoré nesplňa, a to uvedením do omylu v otázke jdi splnenia, může byť posúde é ako trestný
Čin subvenčnébo podvodu v zmys e zákona Č. 3(0 2005 7.z.

Záväzok
Zaväzujem sa:
a) dodržať všetky podmienky na ooskytnutie pcmoci,
b) poskytnúť súčinnost‘ a umožnit‘ vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,
c) poskytnúť ďalšie požadované doklady a info,nácie, k:oré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti žiadosti,
d) písomne oznámit‘ každú zmenu údajov o o-ganizacii Lvedených v záhlaví žiadosti na SZV najneskůr do desať pracovných dní od jej vzniku,
e) uchovávat‘ všetky doklady preukazujúce poskytnutie cotácie Po dobu minimálne 10 rokov,

o bezodkladne vrátíť dotáciu a ebo jej časť v pr~pa& po-iiŠenia dotačných podmienok na výzvu žiadatcl‘a, zároveň sa zavázujem nahradit‘ Škodu, korá žiadateľovi
vznikne v súvislosti s oneskoreným vrátením doácie (saikčný úrok). I ľ)
Miesto: .0Y12J4Ď!ňL.ÁQt.

Meiio a priezvisko predsedu včelárskeho .~

Dátum: združenia a území SR v. r.: FRJ}IJ

. . . . . OŠLOOdtlačok pečiatky a podpisy clenov vybcru vceL~rs1‘.eho zdi SR: ‘
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