Prehľad čerpania prostriedkov podľa Nariadenia vlády č. 422/2007 Z. z., aktualizované
znenie, v podpornom roku 2010/2011
Podporný rok 2010/2011 bol piatym rokom čerpania finančných prostriedkov v rámci
Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva (ďalej len NPSRSV). Už tretí rok
sa nám darí vyčerpať finančné prostriedky takmer na 100%. Väčšina ZO SZV sa už naučili plánovať
a následne finančné prostriedky čerpať. Finančná podpora bola pridelená a u niektorých ZO SZV bola
už aj kontrola na mieste.
Do Národného programu sa v rámci podporného roka 2010/2011 zapojilo 94,52 % zo
všetkých ZO SZV (138 ZO SZV z celkového počtu 146 ZO SZV) a 3 RZ SZV.
Podľa nariadenia vlády bolo možné poskytnúť podporu na zlepšenie podmienok produkcie a
obchodovania s včelími produktmi v nasledovných opatreniach: technická pomoc, kontrola varroázy,
racionalizácia kočovania včelstiev, úhrada nákladov na analýzu medu, obnova včelstiev a spolupráca
so špecializovanými inštitúciami.
Podpora v prvom výplatnom termíne bola hradená do maximálnej možnej výšky podľa
jednotlivých opatrení, v druhom výplatnom termíne musela byť však krátená z dôvodu vyššieho
dopytu základných organizácií, ako bola vyčlenená podpora. Krátené boli všetky opatrenia okrem
opatrení v rámci §3 Kontrola varroázy a to konkrétne „Nákup prostriedkov na prevenciu alebo
liečenie varroázy “, „Ošetrenie včelstiev aerosólom“ a „Prehliadky včelstiev“.
 Technická pomoc
V podpornom roku 2010/2011 sa uskutočnilo celkom 216 prednášok, 45 seminárov a 11
kurzov. Najčastejšie sa opakujúcou témou prednášok bolo Ošetrovanie včelstiev počas roka, čo
vypovedá o uvedomovaní si významu dobrého zdravotného stavu včelstiev ako základu pre
prosperujúce včelárstvo. V prípade seminárov dominovala téma „Právne predpisy súvisiace so
včelárstvom“. Ďalšími frekventovane prednášanými témami boli: Nové smery vo včelárstve, Včelie
produkty. Najväčšie komplikácie pri predkladaní podkladov k preplácaniu podpory boli s neplnením
podmienky predkladania krátkych správ s prezentáciou obsahu vzdelávacej aktivity, poprípade
uvedením nesprávneho názvu vzdelávacej aktivity, ktorá nie je uvedená v prílohe č.1, časť A, NV
422/2007 Z.z., aktualizované znenie.
Náklady v súvislosti s organizáciou výstav a súťaží na celonárodnej ako aj regionálnej úrovni
a spojené s vydávaním publikácií boli hradené do výšky oprávnených nákladov z prostriedkov
NPSRSV. ZO SZV prejavili záujem najmä o vydávanie informačných včelárskych spravodajov,
propagačných letákov, plagátov, rovnako nákup etikiet po získaní osvedčenia pre používanie
ochrannej známky Slovenský med.
Audiovizuálnu techniku získalo v podpornom roku 2010/2011 63 organizačných zložiek
ZSV. Čo sa týka čerpania prostriedkov v podpornom roku 2010/2011 v rámci opatrenia technické
pomôcky a zariadenia na získavanie a spracovanie medu podpora bola poskytnutá 70 včelárom.
Rozvoj vzdelávania žiakov v školských včelárskych krúžkoch
nadväzoval na činnosť
v predchádzajúcich rokoch, z národného programu bolo podporených 5 školských včelníc a 1
ukážková včelnica.
Vďaka podpore NPSRSV mohol SZV so svojou delegáciou zastupovať SR aj v zahraničí na
odborných kongresoch v Slovinsku a v pracovnej skupine Európskej komisie pre med a včelárstvo
COPA- COGECA v Bruseli, kde sa podaril dosiahnuť úspech a včelárstvu sa ako jedinému odboru
poľnohospodárstva neznížili, ale dokonca zvýšili dotácie z EÚ. SZV úspešne reprezentoval SR na
medzinárodnej včelárskej výstave Apimondia v Argentíne, kde členovia SZV opätovne dosiahli
významné výsledky a získali viaceré ocenenia v mede, medovine a fotografii.

Každoročne je SZV vystavovateľom na medzinárodnej výstave Agrokomplex, náklady
spojené s touto výstavou boli hradené z NPSRSV. Podporené boli taktiež výstavy, ktoré SZV tradične
organizuje s každoročnou periodicitou: Národná včelárska výstava v Humennom, II. Celonárodná
včelárska výstava v Banskej Bystrici a výstava Včelár 2011 organizovaná v Trenčíne.
Prehľad priznanej podpory v rámci opatrenia „§ 2 Technická pomoc“:
§ 2 Technická pomoc
I. termín
II. termín
Spolu (€)
a) organizovanie prednášok
25 564,00
9 178,14
34 742,14
b) organizovanie seminárov
9 932,00
6 596,00
16 528,00
c) organizovanie vzdelávacích kurzov
14 120,00
4 190,40
18 310,40
d) organizovanie výstav a súťaží
15 463,29
12 087,73
27 551,02
e) účasť zástupcov včelárskych združení na
19 655,08
6 148,19
25 803,27
vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach
f) publikačná, osvetová a propagačná činnosť
129 080,01
112760,73 241 840,74
g) nákup audiovizuálnej techniky
29 765,67
20 822,57
50 588,24
h) odborné poradenstvo včelárom
34 930,85
26 435,80
61 366,65
i) zabezpečenie technických pomôcok a zariadení
13 122,70
6 705,44
19 828,14
na získavanie a spracovanie medu a včelích produktov
j) budovanie školských včelníc
20 577,20
14 491,66
35 068,86
k) budovanie ukážkových včelníc
2 906,02
2906,02
l) koordinácia odbornej pomoci
3 381,03
3312,66
6 693,69
Spolu:
318 497,85 222 729,32 541 227,17

 Kontrola varroázy
Podpora realizácie opatrení podľa §3 je jednou z priorít SZV. Finančné prostriedky sa čerpali
na nákup liečebných alebo preventívnych prostriedkov a prípravkov pri prevencii alebo liečení
varroázy, na ošetrenie včelstiev aerosólom, na prehliadky včelstiev vykonané úradnými veterinárnymi
asistentmi. Prostredníctvom ZSV bol realizovaný centrálny nákup 26 ks aerosólových vyvíjačov a 32
kompresorov s elektrocentrálou. Podporu na úhradu nákladov za nákup prostriedkov na kontrolu
invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor využili 2 ZO SZV.
Prehľad priznanej podpory v rámci opatrenia „§ 3 Kontrola varroázy“:
§ 3 Kontrola varroázy
I. termín
II. termín
Spolu (€)
a) liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky
109 732,54
36 263,41 145 995,95
b) aplikácia aerosólu pri prevencii alebo liečení
52 654,08
81,28
52 735,36
varroázy
c) prehliadky včelstiev vykonané úradnými
117 420,80
22 344,00 139 764,80
veterinárnymi asistentmi
d) nákup aerosólových vyvíjačov a kompresorov
16 757,57
4 107,08
20 864,65
e) nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti
296,86
296,86
včelstva roztočom Varroa destructor
Spolu:
296 861,85
62 795,77 359 657,62

 Racionalizácia kočovania včelstiev
V rámci opatrenia racionalizácia kočovania včelstiev bola finančná podpora okrem podpory
3,32 € na kočovné včelstvo žiadaná hlavne na krovinorezy, motorové píly a špeciálne prívesné vozíky.
Prehľad priznanej podpory v rámci opatrenia „§ 4 Racionalizácia kočovania včelstiev“:
§ 4 Racionalizácia kočovania včelstiev
I. termín
II. termín Spolu (€)
a) úhrada nákladov na zariadenie na kočovanie včelstiev
6 823,32
2 135,16
8 958,48
b) starostlivosť o kočovné stanovištia včelstiev
30 354,49 68 356,14
98710,63
Spolu:
37 177,81 70 491,30 107 669,11
 Úhrada nákladov na analýzu medu
Podpora bola poskytnutá na fyzikálno-chemické rozbory medu; analýzu medu v rámci súťaže
o najlepší med a získanie ochrannej známky „Slovenský med“.
Prehľad priznanej podpory v rámci opatrenia „§ 5 Úhrada nákladov na analýzu medu“:
§ 5 Úhrada nákladov na analýzu medu
I. termín
II. termín Spolu (€)
a) fyzikálno-chemické rozbory medu a analýza
557,77
5 439,37
5 997,14
geografického pôvodu medu
b) diagnostika rezíduí farmakologicky účinných látok a
pesticídov v mede
c) analýza medu v rámci súťaže o najlepší med
32 077,85
32 077,85
a získanie ochrannej známky „Slovenský med“
d) analýzu spór moru včelieho plodu z medu
Spolu:
557,77 37 517,22
38 074,99
 Obnova včelstiev
Opatrenie predaj včelích matiek bolo podporené sumou 43 148,00 € a založenie a prevádzka
testovacích staníc sumou 13 387,64 €. Podporený bol predaj 5292 ks včelích matiek Slovenskej
kranskej včely.
Prehľad priznanej podpory v rámci opatrenia „§ 6 Obnova včelstiev“:
§ 6 Obnova včelstiev
I. termín
a) predaj matiek
b) založenie a prevádzkovanie testovacej stanice
Spolu:
0

II. termín
43 148,00
13 387,64
56 535,64

Spolu (€)
43 148,00
13 387,64
56 535,64

Spolupráca so špecializovanými inštitúciami na implementáciu aplikovaného výskumu v
oblasti včelárstva a včelích produktov
Podpora bola poskytnutá na projekt Správy centrálneho registra včelstiev, ktorého úlohou je
vedenie a aktualizácia databázy chovateľov včiel na území SR.
Prehľad priznanej podpory v rámci opatrenia „§ 7 Spolupráca so špecializovanými inštitúciami“:
§ 7 Spolupráca so špecializovanými inštitúciami
I. termín
II. termín
Spolu (€)
b) Správa a vedenie CRV – Centrum výskumu
3 259,20
20 815,79
24 074,99
živočíšnej výroby
Spolu:
3 259,20
20 815,79
24 074,99

Z celkovo schválenej výšky podpory Pôdohospodárskou platobnou agentúrou pre podporný
rok 2010/2011 vo výške 1 127 363,00 € bola za I. výplatný termín vyplatená podpora vo výške
656 354,48 € a za II. výplatný termín vo výške 470 885,04 €, t.j. celkovo 1 127 239,52 €, čo
predstavuje 99,99 %-tnú úspešnosť čerpania z celkovo priznaných prostriedkov pre podporný rok
2010/2011. Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci dopyt po využívaní podporných prostriedkov bolo aj
tento podporný rok nutné v II. výplatnom termíne určité opatrenia krátiť. Je preto dôležité racionálne
a efektívne využívanie dostupných prostriedkov NPSRSV a určenie si priorít.

