Určené: konečným prijímateľom pomoci

Bratislava, 18.04.2016

podľa nariadenia vlády SR č. 107/2014 Z. z.

Obežník ZSV č. 4/2016
Usmernenie k Žiadosti o vyplatenie pomoci podľa nariadenia
vlády SR č. 107/2014 pre podporný rok 2015/2016
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou SR (ďalej len „PPA“) bolo Združeniu Slovenská
včela (ďalej len „ZSV“) doručené rozhodnutie o schválení pomoci na podporný rok
2015/2016, ako bolo uvedené už v Obežníku ZSV č. 15/2015.
Podporu z Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva môže konečný
prijímateľ pomoci čerpať, ak splní nižšie uvedené podmienky. Budú akceptované originálne
podklady predkladané prostredníctvom Slovenskej pošty. Podklady predložené e-mailom
a faxom nebudú akceptované.
Kópie dokladov archivovať u včelárskej organizácie pre potrebu včelárskych organizácií
a kontrolných orgánov po dobu najmenej 5 rokov. Uchovávanie a ochrana účtovnej
dokumentácie sa riadi zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Opätovne upozorňujeme, že je nutné dodržať priebežné predkladanie podkladov
v priebehu celého podporného roka, t. j. podklady je potrebné predložiť na sekretariát
ZSV najneskôr do 1 mesiaca po vykonaní opatrenia/zrealizovaní nákupu (pokiaľ možno
zaslať kompletné podklady – v prípade úhrady bankovým prevodom je možné počkať na
doručenie výpisu z účtu a zaslať skompletizované podklady ihneď po doručení uvedeného
dokladu o úhrade). Podklady za všetky opatrenia zrealizované do 31.3.2016 preto zašlite
najneskôr do 10.5.2016, neskôr nebudú akceptované. Toto opatrenie je nevyhnutné zaviesť
z dôvodu umožnenia rovnomerného posudzovania podkladov Pôdohospodárskou platobnou
agentúrou SR.
Pri opatreniach, kde je potrebný doklad o úhrade a platba bola uhradená bankovým prevodom,
treba predkladať kópiu výpisu z účtu. Príkaz na úhradu nie je postačujúcim dokladom
o úhrade, rovnako ani detail príkazu a detail obratu z internetbankingu. Majiteľom účtu,
z ktorého bola realizovaná úhrada, musí byť prijímateľ pomoci, ktorý žiada o dotáciu,
prípadne musí mať dispozičné právo k danému účtu, čo musí vedieť preukázať potvrdením od
banky.
Upozorňujeme, že prijímateľ pomoci nemôže požadovať pomoc na nákup na splátky.
Dôrazne žiadame prijímateľov pomoci, aby nepredkladali k preplateniu podklady
k požiadavkám, ktoré nemali zahrnuté v Žiadosti o poskytnutie pomoci odovzdávanej v júli
2015. Rovnako v prípade prekročenia plánovanej nákupnej ceny bude úhrada nákladov
krátená podľa výšky pomoci naplánovanej v predmetnej žiadosti. Upozorňujeme, že nie sú
možné ani žiadne zámeny v rámci jedného podopatrenia – napr. ak si jeden včelár
naplánoval požiadavku na medomet a nemôže nákup v priebehu aktuálneho podporného roka
zrealizovať, nie je možné nákup medometu, resp. iného zariadenia presunúť na iného člena
organizácie, ani zameniť za inú položku.

Aktuálny podporný rok trvá od 1. septembra 2015 do 31. augusta 2016
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Pôvodne bol z dôvodu zmeny Európskej legislatívy podporný rok skrátený do 31.7.2016,
avšak na základe nasledovného usmernenia MPRV SR bol ustanovený pôvodne platný termín
ukončenia podporného roka 2015/2016 s tým, že od 1.8.2016 sa zároveň začína podporný rok
2016/2017. V mesiaci august 2016 preto budú prebiehať súbežne 2 podporné roky.
Z dôvodu, aby nedošlo k duplicitnému uplatneniu požiadaviek v rámci dvoch podporných
rokov za mesiac august 2016 je nutné stanoviť, že všetky aktivity vykonané v auguste 2016
budú zaradené do podporného roka 2016/2017 a je potrebné si ich naplánovať na
Žiadosti o poskytnutie pomoci na rok 2016/2017.
Budú akceptované len účtovné doklady vydané a aktivity zrealizované v termíne
aktuálneho podporného roka (upozorňujeme, že podstatným údajom pri účtovných
dokladoch je dátum uskutočnenia účtovného prípadu, pokiaľ nie je zhodný s dátumom
vystavenia účtovného dokladu), pričom je potrebné dodržať aj jednotlivé výplatné
termíny – nie je možné preplatenie nákladov spadajúcich do I. výplatného termínu v II.
výplatnom termíne.
Upozorňujeme prijímateľov pomoci, aby sa všetky platby, nákupy, akcie snažili uskutočniť
v rámci I. výplatného termínu. Vo vlastnom záujme predkladajte kompletné podklady hneď
po ich uskutočnení so všetkými povinnými prílohami, nenechávajte si objednávky ku
koncu výplatných termínov, môže sa stať, že podklady nestihnete včas predložiť na
sekretariát.
V II. výplatnom termíne môžu byť požiadavky vybavené len do tej miery, koľko finančných
prostriedkov bude k dispozícii pre ročný program 2015/2016.
Výplatný termín

Účtovné obdobie

Najneskorší termín pre
doručenie podkladov na
sekretariát ZSV (platí iba
pre opatrenia vykonané
v priebehu predchádzajúceho
mesiaca pred koncom
príslušného výplat. termínu –
ostatné podklady zasielať
priebežne)

I. výplatný termín

1.9.2015 až 31.5.2016

6.6.2016

II. výplatný termín

1.6.2016 až 31.8.2016

5.8.2016

(resp. 31.7.2016)*
* vzhľadom k faktu, že v čase podávania Žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný
rok 2015/2016 bola zo strany štátnych orgánov k dispozícii informácia, že podporný rok
bude skrátený o 1 mesiac a bude trvať do 31.7.2016, aktivity a nákupy vykonané
v mesiaci august nepredkladajte na refundáciu v podpornom roku 2015/2016, ale je
potrebné ich naplánovať do Žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2016/2017
a následne predložiť na refundáciu v podpornom roku 2016/2017.
Termínom pre doručenie podkladov na sekretariát je myslený dátum preukázateľného
doručenia Slovenskou poštou na adresu Združenie Slovenská včela, Svrčia 14, 840 00
Bratislava, nie dátum odoslania, ani doručenie e-mailom.
Opätovne zdôrazňujeme, že opatrenia vykonané do 31. mája 2016 v II. termíne nepredkladajte
na preplatenie, pretože nebude možná ich refundácia.
2

Podklady a akcie spadajúce do II. výplatného termínu zrealizované od 1. júna 2016
predkladajte priebežne, avšak najneskôr do 5. augusta 2016 (dátum doručenia).
Príslušné tlačivá pre jednotlivé opatrenia sú súčasťou príručky pre žiadateľa vydanej PPA
(predtým „Metodický postup“), ktorá tvorí prílohu tohto obežníka. Používajte len aktuálne
prílohy pre podporný rok 2015/2016, iné PPA nebude akceptovať.
Žiadatelia/prijímatelia pomoci, ktorým sa poskytujú verejné finančné prostriedky,
zodpovedajú za hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami a sú povinní v zmysle
§ 19 zákona č. 523/2004 Z. z. pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť ich použitia.
V záujme preukázania hospodárneho, efektívneho a účinného vynaloženia verejných
finančných prostriedkov PPA vyžaduje pri oprávnených výdavkov vyšších ako 10 000 eur
preukázanie minimalizovania nákladov na obstaranie tovarov a služieb. Primeranosť nákladov
preukáže žiadateľ zdôvodnením výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom
a doložením troch cenových ponúk – týka sa všetkých opatrení nariadenia vlády SR
č. 107/2014 Z. z. Avšak aj pri výdavkoch do 10 000 eur musí byť konečný prijímateľ pomoci
schopný obratom preukázať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynaloženia verejných
finančných prostriedkov, nakoľko platobná agentúra môže posudzovať primeranosť výdavkov
na základe priemernej ceny daného výdavku na trhu, t.j. vyhradzuje si právo výšku výdavku
znížiť, ak sa cena daného výdavku výrazne odlišuje od priemernej ceny daného výdavku na
trhu. Odporúčame však prijímateľom pomoci, aby pri nákupoch vo vyššej nákupnej cene ako
približne 2 000 - 3 000 € vykonali prieskum trhu a pre vlastnú potrebu si vyžiadali 3 cenové
ponuky, aby v prípade potreby vedeli PPA preukázať hospodárne, efektívne a účinné
vynaloženie verejných finančných prostriedkov.
Naďalej platí odporučenie o registrácii včelstiev v Centrálnom registri včelstiev (ďalej len
„CRV“), pokiaľ majú včelárske organizácie záujem o čerpanie finančných prostriedkov podľa
Nariadenia vlády SR č. 107/2014 Z.z., nakoľko Pôdohospodárska platobná agentúra
v minulosti rozhodla o nepridelení dotácie subjektu, ktorý nebol registrovaný v CRV.
Pre vznik nároku na dotáciu je podmienkou predloženie podkladov v rámci jedného
podopatrenia v minimálnej nákupnej cene zariadení 100 € (musia byť predložené doklady
sumárne v rámci jedného podopatrenia minimálne v uvedenej nákupnej cene).
Upozorňujeme prijímateľov pomoci, že v prípade pokusu o podvod nebude prijímateľovi
pomoci vyplatená podpora v tomto podpornom roku a nebude mať nárok čerpať finančnú
podporu ani v nasledovných podporných rokoch.
Podrobnosti o podmienkach a limitoch čerpania podpory na jednotlivé opatrenia NV SR
č. 107/2014 sú uvedené v samostatnom Usmernení ZSV č. 1/2015 k predkladaniu požiadaviek
na čerpanie dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 107/2014 Z. z.

1.

§ 3 Technická pomoc

1.1

ORGANIZOVANIE PREDNÁŠOK A SEMINÁROV

- výška pomoci do 300 € v zmysle NV 107/2014 Z.z.
- od 130 do 166 eur – predpoklad prerozdelenia finančných prostriedkov v podpornom roku
2015/2016 podľa predložených Žiadostí o poskytnutie pomoci na rok 2015/2016
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Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– organizácie s počtom členov do 50 – jedna prednáška/seminár za podporný rok,
na každých ďalších začatých 50 členov možnosť ďalšej prednášky/seminára za
podporný rok, maximálne však 4 prednášky/semináre za dotačný rok, okrem
prednášok/seminárov vykonaných v rámci výstav organizovaných pod záštitou SZV
(výstava Včelár v Trenčíne, výstava Agrokomplex v Nitre a Celonárodná včelárska
výstava v Banskej Bystrici). Regionálne zložky SZV – maximálne 3 prednášky
za podporný rok. V prípade organizovania výstavy alebo súťaže je povolená jedna
prednáška/seminár navyše nad uvedený povolený limit. Prezentácia alebo krátka
správa sú predkladané v slovenskom, prípadne českom jazyku. Preklad je potrebný pri
prezentáciách alebo krátkych správach v cudzích jazykoch,
– minimálny počet účastníkov – 20 včelárov alebo žiakov základných škôl, stredných
odborných škôl s poľnohospodárskym, veterinárnym a lesníckym zameraním alebo
centier voľného času (včelár = fyzická alebo právnická osoba registrovaná v CRV, to
znamená, že v prípade vzdelávacej aktivity určenej pre včelárov musí byť na
prezenčnej listine podpísaných najmenej 20 včelárov registrovaných v CRV).
Dôsledne si preto skontrolujte, či Vaša prezenčná listina spĺňa túto požiadavku,
v prípade predloženia prezenčných listín, ktoré nebudú spĺňať túto požiadavku žiaľ
nebude možné podklady postúpiť na refundáciu. Štatutárny zástupca včelárskej
organizácie zodpovedá a svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov a vyššie
uvedenú skutočnosť,
– doba trvania – min. 2 vyučovacie hodiny (1 vyučovacia hodina = 45 minút),
– predložiť na tlačive - príloha č. 7 metodického postupu PPA - „prezenčná listina
vzdelávacej aktivity (prednáška, seminár)“ s odtlačkom pečiatky (na 1. aj 2. strane)
organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený
druh vzdelávacej aktivity viedla,
– vlastnoručné podpisy štatutárneho zástupcu (osoba oprávnená konať v mene
usporiadateľa) a prednášajúceho (osoba, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla) treba dať
do vyhradenej kolónky (na 1. aj 2. strane),
– na prezenčnej listine musia byť uvedené minimálne tieto údaje o účastníkoch
prednášky/seminára: meno, priezvisko, titul | číslo z CRV (u včelárov) alebo bydlisko
(u nevčelárov) | podpis,
– vzdelávacia aktivita je vykonaná lektormi alebo prednášajúcimi odborníkmi v odbore
včelárstvo, doporučeným Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok a schválenými
žiadateľom (zoznam uverejnený na webovej stránke SZV a ZSV). Ak je ako
prednášateľ pozvaný lektor zo zahraničia a tento je vo svojej krajine vedený ako
odborník vo včelárstve (učiteľ včelárstva alebo lektor), priznáva sa mu štatút lektora
aj pre Slovenskú republiku,
– prednášajúci odborníci a lektori môžu prednášať len konkrétnu tému, ktorá im je
priradená v uvedenom zozname,
– vzdelávacia aktivita je zameraná na tému uvedenú v prílohe Nariadenia
vlády SR č. 107/2014 Z.z., téma musí byť presne uvedená podľa názvu v prílohe
Nariadenia vlády SR č. 107/2014 Z. z.,
– prílohou každej vzdelávacej aktivity musí byť krátka správa s prezentáciou
prednášaných tém, ako je uvedené v nariadení vlády SR č. 107/2014, § 9 ods. 5:
„(2) K žiadosti o vyplatenie podpory, ... žiadateľ priloží:
b) prezenčnú listinu vzdelávacej aktivity s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá
vzdelávaciu aktivitu organizovala a s podpisom osoby, ktorá uvedený druh
vzdelávacej aktivity viedla a správu zo vzdelávacej aktivity s prezentáciou
prednášaných tém, ak ide o podporu podľa § 3 ods. 1 písm. a) až c),“
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Krátku správu zabezpečuje a dodáva na S-ZSV tajomník, resp. poverená osoba.
Prezentácia môže byť dodaná vo forme prezentácie v PowerPointe alebo formou
abstraktu v textovej alebo elektronickej forme.
Vyššie uvedené podmienky ohľadom predkladania krátkych správ platia aj
v prípade predkladania správ k vzdelávacím programom (kurzom).
– v prípade, že sa daná prednáška, alebo seminár neuskutoční v danom termíne a čase
podľa ročného plánu vzdelávania, je povinnosťou nahlásiť zmenu na sekretariát
S-ZSV do 3 dní pred plánovanou akciou.
Predkladané prílohy:
 príloha č. 7 metodického postupu PPA - „prezenčná listina vzdelávacej aktivity
(prednáška, seminár)“,
 správa zo vzdelávacej aktivity s prezentáciou prednášaných tém.
1.2

VEDENIE VČELÁRSKYCH KRÚŽKOV

- výška pomoci do 650 € v zmysle NV 107/2014 Z.z.
- od 300 do 650 eur – predpoklad prerozdelenia finančných prostriedkov v podpornom roku
2015/2016 podľa predložených Žiadostí o poskytnutie pomoci na rok 2015/2016
Prijímateľ pomoci: vedúci včelárskeho krúžku
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– vzdelávacia aktivita je vykonaná lektormi alebo prednášajúcimi odborníkmi v odbore
včelárstvo, doporučenými Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok a schválenými
žiadateľom, t. j. vedúci krúžku musí byť evidovaný v uvedenom zozname,
– vedúci krúžku môže viesť max. 2 včelárske krúžky,
– vzdelávacia aktivita je vykonaná za účasti minimálne 5 členov včelárskeho krúžku,
– minimálna doba trvania: najmenej 65 vyučovacích hodín za podporný rok
(1 vyučovacia hodina = 45 minút),
– podrobnosti o podmienkach nároku na poskytnutie pomoci sú rozpracované
v samostatnom Usmernení ZSV č. 3/2014 k zriadeniu a činnosti včelárskych krúžkov.
Predkladané prílohy:
– príloha č. 8 metodického postupu PPA „prezenčná listina vzdelávacej aktivity“ (vedenie
včelárskeho krúžku) s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu
organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla,
 správa zo vzdelávacej aktivity s prezentáciou prednášaných tém.
1.3 ORGANIZOVANIE VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV (KURZOV)
výška pomoci v zmysle NV 107/2014 Z.z.:
do 900 € na jednodňový vzdelávací program
do 1800 € na viacdňový vzdelávací program
predpoklad prerozdelenia finančných prostriedkov v podpornom roku 2015/2016 podľa
predložených Žiadostí o poskytnutie pomoci na rok 2015/2016:
od 790 do 878 eur za jednodňový kurz
od 1 580 do 1 755 eur za viacdňový kurz
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Minimálna doba trvania:
 jednodňový program trvá najmenej 10 vyučovacích hodín a vykonáva sa najskôr 3. deň
po dni, v ktorom skončil predchádzajúci vzdelávací program,
 viacdňový trvá najmenej 20 vyučovacích hodín a vykonáva sa najskôr 3. deň po dni,
v ktorom skončil predchádzajúci vzdelávací program.
(1 vyučovacia hodina = 45 minút)
Prijímateľ pomoci: usporiadateľ vzdelávacej aktivity - akreditovaná inštitúcia v oblasti
včelárstva
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– vzdelávací program je vykonaný akreditovanou inštitúciou v oblasti včelárstva podľa
zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní,
– akreditovaná inštitúcia v oblasti včelárstva musí byť evidovaná v CRV,
– minimálny počet účastníkov – 15 včelárov alebo začínajúcich včelárov (v prípade
kurzov pre začínajúcich včelárov),
– predložiť na tlačive - príloha č. 9 metodického postupu PPA - „prezenčná listina
vzdelávacej aktivity (kurz)“ s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu
aktivitu organizovala (na 1. aj 2. strane) a podpisom osoby, ktorá uvedený druh
vzdelávacej aktivity viedla. Na prezenčnej listine musia byť uvedené minimálne tieto
údaje o účastníkoch kurzu: meno, priezvisko, titul | číslo z CRV (u včelárov) alebo
bydlisko (u nevčelárov) | podpis,
– vlastnoručné podpisy štatutárneho zástupcu (osoba oprávnená konať v mene
usporiadateľa) a prednášajúceho (osoba, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla) treba dať
do vyhradenej kolónky (na 1. aj 2. strane),
– časový rozsah vykázaný na prezenčnej listine musí byť v súlade s časovým rozsahom
uvedenom na potvrdení o akreditácii vydanom Ministerstvom školstva SR,
– v prípade, že sa vzdelávací program neuskutoční v danom termíne a čase podľa
ročného plánu vzdelávania, je povinnosťou nahlásiť zmenu na S-ZSV do 3 dní pred
plánovanou akciou.
Predkladané prílohy:
 príloha č. 9 metodického postupu PPA - „prezenčná listina vzdelávacej aktivity
(kurz)“ (POZOR –tlačivo metodického postupu neobsahuje predtlač samotnej
prezenčnej listiny s údajmi o účastníkoch kurzu, preto je potrebné ju doplniť a uviesť
na nej údaje, ktoré PPA vyžaduje a to najmenej tieto údaje: meno, priezvisko, titul | číslo
z registra včelstiev (u včelárov) alebo bydlisko (u nevčelárov) | podpis ),
 správa zo vzdelávacej aktivity s prezentáciou prednášaných tém,
 kópia dokladu o akreditácii v oblasti včelárstva inštitúcie organizujúcej kurz.
1.4

ORGANIZOVANIE VÝSTAV, SÚŤAŽÍ, MEDZINÁRODNÝCH PODUJATÍ
A EXKURZIÍ VČELÁRSKYCH KRÚŽKOV NA UKÁŽKOVÉ VČELNICE V SR

- výška pomoci: do 80 % oprávnených nákladov v zmysle NV 107/2014 Z.z.
- od 36 % do 80 % - predpoklad prerozdelenia finančných prostriedkov v podpornom roku
2015/2016 podľa predložených Žiadostí o poskytnutie pomoci na rok 2015/2016.
Za oprávnené náklady sa považujú:
- účastnícky poplatok,
- registračný poplatok
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náklady na výstavbu a zariadenie výstavného stánku,
náklady za zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,
zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,
prenájom priestorov, kde sa konajú výstavy, súťaže a iné podujatia,
doprava a poistenie exponátov,
vzorky včelích a včelárskych produktov určených na ochutnávky,
materiál na prípravu súťažných exponátov,
ceny a reprezentačný materiál, a to najviac 200 eur za podujatie, pričom charakter
cien musí byť spojený so včelárstvom,
- poštovné, pozvánky a kancelárske potreby priamo súvisiace s podujatím, a to najviac
100 eur za podujatie (v prípade uplatnenia poštovného je potrebné doložiť zoznam
adresátov pozvánok),
- prepravné náklady na exkurzie včelárskych krúžkov na ukážkové včelnice v SR.
-

Prijímateľ pomoci: organizátor výstavy, súťaže alebo exkurzie
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
 predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s organizovaním výstavy, súťaže,
medzinárodného podujatia alebo exkurzie a zodpovedať oprávneným nákladom.
V rámci uvedeného opatrenia nie je možné refundovať napr. stravu pre organizačný
tím výstavy/súťaže alebo prednášateľov, výkup súťažných vzoriek včelích produktov
do súťaže,
 pri každej položke je potrebné do poznámky na prílohe metodického postupu priradiť
jednotlivú kategóriu oprávnených nákladov uvedených vyššie. Pokiaľ je na jednom
účtovnom doklade viacero položiek, ktoré nespadajú všetky do rovnakej kategórie
oprávnených nákladov, je potrebné položky rozčleniť do viacerých riadkov
samostatne podľa kategórie oprávnených nákladov,
 na predkladanej dôvodovej správe je potrebné zdôvodniť vynaloženie nákladov
u všetkých položiek, na ktoré je žiadaná pomoc,
 v prípade organizovania súťaže je nutné predložiť popis a pravidlá súťaže,
vyhodnotenie súťaže s menným zoznamom výhercov a preberacím protokolom
o odovzdaní cien s podpismi ocenených,
 v prípade predkladania dokladov o nákladoch súvisiacich s prenájmom dodať zmluvu
o prenájme priestorov,
 účtovné doklady nemôžu byť vystavené po dátume konania podujatia,
 množstvo včelích produktov na ochutnávku musí zodpovedať typu a rozsahu podujatia
a musí byť dostatočne zdôvodnené, vhodné je priložiť aj fotodokumentáciu,
 pokiaľ sa uplatňujú ceny pre víťazov pri organizovaní súťaže, je možné uplatniť len
ceny súvisiace so včelárstvom, nie alkoholické výrobky ani materiály, na ktoré už bola
poskytnutá refundácia z prostriedkov NV SR č. 107/2014 Z.z., aj keď v rámci iného
opatrenia alebo z iných zdrojov štátneho rozpočtu/EÚ,
 v prípade ak sa výstava, súťaž, alebo medzinárodné podujatie neuskutoční, bude
potrebné poskytnutú pomoc na danú akciu vrátiť.
Predkladané prílohy:
 príloha č. 10 metodického postupu PPA „Organizovanie výstavy/súťaže/
medzinárodného podujatia/exkurzie včelárskeho krúžku“ so zdôvodnením
oprávnenosti nákladov (na prílohe označiť konkrétny druh podujatia),
 originál alebo overená kópia dokladov o nákladoch spojených s organizovaním daného
podujatia (faktúra, doklad o úhrade vo forme výpisu z bankového účtu žiadateľa,
pokladničného dokladu z registračnej pokladne alebo príjmového pokladničného
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dokladu opatreného všetkými náležitosťami, ktoré má obsahovať, vrátane čísla
pokladničného dokladu od dodávateľa).
1.5

PUBLIKAČNÁ, OSVETOVÁ a PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ SÚVISIACA SO
VČELÁRSTVOM

- hradené do 90 % oprávnených nákladov v zmysle NV 107/2014 Z. z.
- od 65 % do 71,17 % - predpoklad prerozdelenia finančných prostriedkov v podpornom roku
2015/2016 podľa predložených Žiadostí o poskytnutie pomoci na rok 2015/2016
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
- prípravu, vydanie a distribúciu publikácií, brožúr a odborných časopisov,
- tvorbu inštruktážnych filmov,
- správu webových stránok,
- získavanie, prípravu, udržiavanie a prezentáciu priestorov, exponátov a predmetov
súvisiacich s históriou včelárstva a s osvetou o včelárstve,
- zabezpečenie etikiet a tabúľ na označenie predajného miesta po získaní súhlasu
s používaním ochrannej známky,
- propagačné, prezentačné a reprezentačné materiály a predmety o slovenskom
včelárstve, včelích produktoch a včelárskych organizáciách,
- digitalizáciu existujúcich vzdelávacích materiálov, historickej a odbornej literatúry
o včelárstve.
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
 refundácia nákladov na nákup etikiet po získaní ochrannej známky „Slovenský med“
(500 ks etikiet na viečko, 500 ks etikiet na pohár a označenie predajného miesta).
Každý včelár má nárok uplatniť si podporu na nákup etikiet len v jednom podpornom
roku, nie viacnásobne, obvykle v podpornom roku nasledujúcom po roku, kedy sa
zúčastnil súťaže o najlepší Slovenský med. Na etikete musí byť uvedené číslo
osvedčenia, názov Slovenský med, symbol ochrannej známky priemyselného vzoru
Slovenský med a samozrejme meno a adresa včelára a všetky ostatné povinné údaje
uvedené v Smernici Slovenského zväzu včelárov číslo 01/2006 v § 6 označovanie
výrobkov, v odseku 3,
 predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s publikačnou, osvetovou
a propagačnou činnosťou a zodpovedať oprávneným nákladom – zdôvodnenie
oprávnenosti nákladov musí byť súčasťou predkladaných podkladov,
 pre realizáciu aktivít/vydávanie publikácií s rozpočtom nad 500 € je nutné schválenie
Centrom odborných poradcov ZSV.
Predkladané prílohy:
 príloha č. 12 metodického postupu PPA so zdôvodnením nákladov, uvedením počtu
výtlačkov a názvom publikovaného materiálu, ktorá preukazuje súvis dokladov
o nákladoch s daným opatrením,
 originál alebo overená kópia dokladov o nákladoch spojených s publikačnou,
osvetovou alebo propagačnou činnosťou súvisiacou so včelárstvom (účtovný doklad
a doklad o úhrade),
 3 ks výtlačkov/exemplárov z každého druhu publikácie, na ktoré je požadovaná pomoc
(do archívu ZSV, PPA a MPRV SR),
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 v prípade žiadosti o preplatenie etikiet a tabúľ na označenie predajného miesta doklad
preukazujúci získanie ochrannej známky „SLOVENSKÝ MED SZV“ alebo
„Slovenský med SVS Spolok včelárov Slovenska“ (kópia osvedčenia o získaní
ochrannej známky s uvedením čísla ochrannej známky),
 pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 € bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa
k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk,
Poznámka: neplatí pri realizovaní zákaziek, na ktoré sa vzťahuje zákon o autorskom
práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
1.6

NÁKUP VÝPOČTOVEJ A AUDIOVIZUÁLNEJ TECHNIKY

- hradené do 80 % oprávnených nákladov v zmysle NV 107/2014 Z. z.
- od 18 % do 64,31 % - predpoklad prerozdelenia finančných prostriedkov v podpornom roku
2015/2016 podľa predložených Žiadostí o poskytnutie pomoci na rok 2015/2016
Prijímateľ pomoci: včelárske združenia
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
- výpočtovú a audiovizuálnu techniku (počítač/notebook, dataprojektor, premietacie
plátno, tlačiareň/multifunkčné zariadenie...),
- technické zariadenie a vybavenie vrátane príslušenstva,
- zriadenie pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti a používanie verejnej
elektronickej komunikačnej služby.
Spôsob obstarávania: ZO SZV/OZ ZSV si techniku zakupujú samostatne
Podpora sa poskytuje na to isté zariadenie len raz za 5 rokov!
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
 podmienkou pre poskytnutie podpory v rámci uvedeného opatrenia je minimálny
počet 15 členov organizácie registrovaných v CRV. Antivírusový ani iný softvér
okrem základného kancelárskeho balíka nie je oprávneným nákladom,
 prijímateľ pomoci nedostal v predchádzajúcich 5 rokoch pomoc na nákup rovnakého
zariadenia.
Predkladané prílohy:
 príloha č. 13 metodického postupu PPA so zdôvodnením nákladov uvádzajúca počet
a druh zakúpenej audiovizuálnej techniky,
 originál alebo overená kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom výpočtovej
a audiovizuálnej techniky (účtovný doklad a doklad o úhrade),
 príloha č. 41 metodického postupu PPA „Čestné vyhlásenie a záväzok“ (vyhlásenie, že
prijímateľovi pomoci nebola predchádzajúcich 5 rokov poskytnutá dotácia na rovnaký
druh zariadenia a zariadenie si ponechá min. 5 rokov),
 doklad s uvedením výrobného čísla zariadenia.
1.7

ZABEZPEČENIE TECHNICKÝCH POMÔCOK A ZARIADENÍ NA
ZÍSKAVANIE, SPRACOVANIE A SKLADOVANIE VČELÍCH PRODUKTOV

- hradené do 40 % oprávnených nákladov v zmysle NV 107/2014 Z. z.
- od 6 % do 21,44 % - predpoklad prerozdelenia finančných prostriedkov v podpornom roku
2015/2016 podľa predložených Žiadostí o poskytnutie pomoci na rok 2015/2016
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Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
- zariadenia na manipuláciu a odvčeľovanie medníkov a rámikov pri medobraní,
- zariadenia na vytáčanie medu,
- odviečkovacie zariadenie,
- zariadenia a pomôcky na získanie melicitóznych medov,
- zariadenia na separáciu vosku od medu pri odviečkovancoch,
- zariadenia na čistenie medu,
- zariadenia a prístroje na kontrolu kvality včelích produktov,
- čerpadlá na med,
- zariadenia a pomôcky na manipuláciu v medárni,
- plničky medu a ich príslušenstvo,
- zariadenia na spracovanie medu a znižovanie obsahu vody v mede,
- zariadenia na zabezpečenie prípravy včelích produktov na spracovanie a ich skladovanie
v tepelnej a chladiacej komore,
- nádoby na skladovanie medu,
- zariadenia na získavanie, spracovanie včelieho vosku a na výrobu medzistienok,
- zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie včelieho peľu a včelieho chleba,
- zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie materskej kašičky a propolisu.
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
 predložené doklady musia preukázateľne súvisieť so zabezpečením technických
pomôcok a zariadení na získavanie, spracovanie a skladovanie včelích produktov.
Musí sa jednať o zariadenia primárne určené na získavanie, spracovanie alebo
skladovanie niektorého z včelích produktov,
 nie je možné poskytnúť pomoc na staršie zariadenie a ani na zariadenie, ktoré nebolo
dodané výrobcom alebo dodávateľom, ktorý má oprávnenie na dodávanie týchto
zariadení na trh (v predmete činnosti vo výpise z Obchodného alebo Živnostenského
registra). V prípade, že budú predkladané podklady o kúpe zariadenia medzi dvoma
fyzickými osobami, bude to považované za pokus o podvod a budú z toho vyvodené
dôsledky pre príslušného žiadateľa, ako aj celú organizáciu, ktorá sa o daný podvod
prostredníctvom predloženia pokúsila a nebude preplatená podpora celej včelárskej
organizácii,
 musí sa jednať o zariadenie spĺňajúce legislatívne podmienky SR jeho uvádzania na
trh,
 podrobnosti o podmienkach čerpania pre konkrétne druhy zariadení sú uvedené
v samostatnom Usmernení ZSV č. 1/2015 k predkladaniu požiadaviek na čerpanie
dotačných prostriedkov.
Podpora sa poskytuje zariadenie rovnakého druhu len raz za 5 rokov!
Predkladané prílohy:
 dôvodová správa s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 15 metodického postupu PPA
s uvedením počtu a druhu zakúpených technických pomôcok a zariadení,
 originál alebo overená kópia dokladov o nákladoch spojených s týmto opatrením
(faktúra, doklad o úhrade vo forme výpisu z bankového účtu žiadateľa, pokladničného
dokladu z registračnej pokladne alebo príjmového pokladničného dokladu opatreného
všetkými náležitosťami, ktoré má obsahovať vrátane čísla pokladničného dokladu od
dodávateľa),
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 doklad s uvedením sériového/výrobného čísla zariadenia (kópiu záručného listu, resp.
iný relevantný doklad s uvedením sériového/výrobného čísla) za účelom evidencie
podporovaných zariadení,
 pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem
nákupu z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný
preklad), v prípade nákupu v cudzej mene sa použije prepočet podľa kurzového lístka
Európskej centrálnej banky, resp. Národnej banky Slovenska 1 deň pred realizovaným
nákupom (uvedeným na doklade o úhrade),
 príloha č. 41 metodického postupu PPA „Čestné vyhlásenie a záväzok“ (vyhlásenie, že
prijímateľovi pomoci nebola predchádzajúcich 5 rokov poskytnutá dotácia na rovnaký
druh zariadenia a zariadenie si ponechá min. 5 rokov),
 pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 € bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa
k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk.
Za technické pomôcky a zariadenia na získavanie a spracovanie medu a včelích
produktov sa nepovažuje napríklad: samotná tepelná a chladiaca komora, cedidlo,
cedník a sito na med, úľová zostava, úľová váha, dymák, rozperák, kukla, včelárske
rukavice, včelársky drôtik, sponky, spojovací materiál a podobné rôzne drobné
včelárske pomôcky.
Pre vznik nároku na dotáciu je podmienkou predloženie podkladov v rámci jedného
podopatrenia v minimálnej nákupnej cene zariadení 100 € (musia byť predložené
doklady sumárne v rámci jedného podopatrenia minimálne v uvedenej nákupnej cene).
1.8

BUDOVANIE ŠKOLSKÝCH VČELNÍC

- hradené do 70 % oprávnených nákladov v zmysle NV 107/2014 Z.z.
- od 45 % do 70 % - predpoklad prerozdelenia finančných prostriedkov v podpornom roku
2015/2016 podľa predložených Žiadostí o poskytnutie pomoci na rok 2015/2016
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
- projektovú dokumentáciu,
- vybudovanie školských včelníc,
- technické pomôcky a zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie včelích
produktov, najmä:
- zariadenia na manipuláciu a odvčeľovanie medníkov a rámikov pri medobraní,
- zariadenia na vytáčanie medu,
- odviečkovacie zariadenie,
- zariadenia a pomôcky na získanie melicitóznych medov,
- zariadenia na separáciu vosku od medu pri odviečkovancoch,
- zariadenia na čistenie medu,
- zariadenia a prístroje na kontrolu kvality včelích produktov,
- čerpadlá na med,
- zariadenia a pomôcky na manipuláciu v medárni,
- plničky medu a ich príslušenstvo,
- zariadenia na spracovanie medu a znižovanie obsahu vody v mede,
- zariadenia na zabezpečenie prípravy včelích produktov na spracovanie a ich
skladovanie v tepelnej a chladiacej komore,
- nádoby na skladovanie medu,
- zariadenia na získavanie, spracovanie včelieho vosku a na výrobu medzistienok,
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-

- zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie včelieho peľu a včelieho chleba,
- zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie materskej kašičky a propolisu.
zariadenie na odstraňovanie včiel pri medobraní a kŕmení,
ochranné včelárske pomôcky,
zabezpečenie ochrany pozemku,
výučbové a didaktické pomôcky.

Prijímateľ pomoci: subjekt – zriaďovateľ včelnice, ktorému vznikli náklady pri budovaní
školskej včelnice
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
 školská včelnica musí byť pri vysokej škole, na ktorej sa vyučuje včelárstvo ako
samostatný predmet alebo pri strednej škole, na ktorej sa uskutočňuje výchova
a vzdelávanie v samostatnom odbore včelárstvo,
 u stavebných investícií:
o prijímateľ pomoci musí mať vysporiadané vzťahy k pozemku, na ktorom sa
bude nachádzať včelnica (vlastniť prípadne mať nájomný vzťah počas
budovania včelnice a následne po kolaudácií uzatvoriť nájomnú zmluvu
k pozemku na najmenej 5 rokov),
o výstavba včelnice musí byť realizovaná v súlade s požiadavkami zákona
č. 50/1976 Zb. v znení n. p.,
o včelnica po kolaudácii, prípadne u stavieb nepodliehajúcich kolaudácii po
poslednej platbe pomoci, musí plniť účel školskej včelnice po dobu najmenej 5
rokov,
 vypracovať projekt školskej včelnice,
 pre novozaložené včelnice je možné poskytnutie pomoci až po odporučení projektu
komisiou Centra odborných poradcov ZSV pre posudzovanie a hodnotenie projektov
školských včelníc,
 predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na budovanie školskej
včelnice
Predkladané prílohy:
 dôvodová správa s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 16 Metodického postupu PPA,
ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na
budovanie školskej včelnice,
 pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 € bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa
k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk,
 originál alebo overená kópia dokladov o nákladoch spojených s týmto opatrením
(faktúra, doklad o úhrade vo forme výpisu z bankového účtu žiadateľa, pokladničného
dokladu z registračnej pokladne alebo príjmového pokladničného dokladu opatreného
všetkými náležitosťami, ktoré má obsahovať vrátane čísla pokladničného dokladu od
dodávateľa) ,
 doklad s uvedením sériového/výrobného čísla zariadenia (kópiu záručného listu, resp.
iný relevantný doklad s uvedením sériového/výrobného čísla),
 v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa:
- preklad účtovných dokladov (okrem nákupov z Českej republiky) – vyžaduje
sa úradný preklad,
- u platby v cudzej mene prepočet cudzej meny na euro (v prípade nákupu
v cudzej mene sa použije prepočet podľa kurzového lístka Európskej centrálnej
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banky, resp. Národnej banky Slovenska 1 deň pred realizovaným nákupom
(uvedeným na doklade o úhrade)),
 príloha č. 41 metodického postupu PPA „Čestné vyhlásenie a záväzok“ (vyhlásenie, že
prijímateľovi pomoci nebola predchádzajúcich 5 rokov poskytnutá dotácia na rovnaký
druh zariadenia a zariadenie si ponechá min. 5 rokov),
 u stavebných investícií:
doklad preukazujúci vzťah k pozemku (list vlastníctva, alebo nájomná zmluva,
výpis z katastrálnej mapy),
projektová dokumentácia,
rozpočet stavby,
stavebné povolenie resp. ohlásenie stavby,
po ukončení stavby kolaudačné rozhodnutie,
záväzok, že včelnica po kolaudácii bude plniť účel školskej včelnice po dobu
najmenej 5 rokov,
 každoročne k 31. augustu vypracovať správu o činnosti a postupe prác na projekte
1.9

BUDOVANIE UKÁŽKOVÝCH, POKUSNÝCH A EKOLOGICKÝCH VČELNÍC

- hradené do 70 % oprávnených nákladov v zmysle NV 107/2014 Z.z.
- od 40 % do 70 % - predpoklad prerozdelenia finančných prostriedkov v podpornom roku
2015/2016 podľa predložených Žiadostí o poskytnutie pomoci na rok 2015/2016
Podrobnosti o podmienkach čerpania sú uvedené v samostatných Usmerneniach ZSV
k uvedeným typom včelníc.
Prijímateľ pomoci: subjekt – zriaďovateľ včelnice, ktorému vznikli náklady pri budovaní
ukážkových a ekologických včelníc,
– v prípade pokusnej včelnice je oprávneným prijímateľom pomoci organizácia
pôsobiaca v oblasti vzdelávania, výskumu alebo vývoja v oblasti včelárstva posledné 2
roky.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
- projektovú dokumentáciu,
- vybudovanie ukážkových, pokusných a ekologických včelníc,
- technické pomôcky a zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie včelích
produktov, najmä:
- zariadenia na manipuláciu a odvčeľovanie medníkov a rámikov pri medobraní,
- zariadenia na vytáčanie medu,
- odviečkovacie zariadenie,
- zariadenia a pomôcky na získanie melicitóznych medov,
- zariadenia na separáciu vosku od medu pri odviečkovancoch,
- zariadenia na čistenie medu,
- zariadenia a prístroje na kontrolu kvality včelích produktov,
- čerpadlá na med,
- zariadenia a pomôcky na manipuláciu v medárni,
- plničky medu a ich príslušenstvo,
- zariadenia na spracovanie medu a znižovanie obsahu vody v mede,
- zariadenia na zabezpečenie prípravy včelích produktov na spracovanie a ich
skladovanie v tepelnej a chladiacej komore,
- nádoby na skladovanie medu,
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-

- zariadenia na získavanie, spracovanie včelieho vosku a na výrobu medzistienok,
- zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie včelieho peľu a včelieho chleba,
- zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie materskej kašičky a propolisu.
zariadenie na odstraňovanie včiel pri medobraní a kŕmení,
ochranné včelárske pomôcky,
zabezpečenie ochrany pozemku,
výučbové a didaktické pomôcky.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– včelnica, na ktorú prijímateľ pomoci požaduje pomoc musí byť schválená ako ukážková,
pokusná alebo ekologická včelnica,
– vypracovaný projekt so zameraním, obsahom činností a časovým harmonogramom
realizácie,
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na budovanie ukážkových,
pokusných a ekologických včelníc,
– u stavebných investícií
- prijímateľ pomoci musí mať vysporiadané vzťahy k pozemku, na ktorom sa bude
nachádzať včelnica (vlastniť prípadne mať nájomný vzťah počas budovania včelnice
a následne po kolaudácií uzatvoriť nájomnú zmluvu k pozemku na najmenej 5 rokov),
- výstavba včelnice musí byť realizovaná v súlade s požiadavkami zákona č. 50/1976 Zb.
v znení n. p.,
- včelnica po kolaudácii, prípadne u stavieb nepodliehajúcich kolaudácii po poslednej
platbe pomoci, musí plniť účel ukážkovej, pokusnej a ekologickej včelnice po dobu
najmenej 5 rokov,
– každoročne vypracovať správu o činnosti a postupe prác na projekte,
– u pokusnej včelnice v prípade úspešných výsledkov nasleduje vypracovanie príslušnej
metodiky.
Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
– potvrdenie o schválení ukážkovej, pokusnej a ekologickej včelnice,
– výpis z obchodného registra, resp. registra organizácií,
– výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu organizácie,
– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 17 Metodického postupu PPA, ktorá
jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na budovanie
ukážkových, pokusných a ekologických včelníc,
– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 € bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa
k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk,
– originál alebo overená kópia dokladov o nákladoch spojených s budovaním ukážkových,
pokusných a ekologických včelníc,
– v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa:
 preklad účtovných dokladov (okrem nákupov z Českej republiky) – vyžaduje sa
úradný preklad,
 u platby v cudzej mene prepočet cudzej meny na euro (v prípade nákupu v cudzej
mene sa použije prepočet podľa kurzového lístka Európskej centrálnej banky, resp.
Národnej banky Slovenska 1 deň pred realizovaným nákupom (uvedeným na doklade
o úhrade)),
– čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 41 so záväzkom, že si zariadenie na ktoré požaduje
pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej 5 rokov,
– u stavebných investícií
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- doklad preukazujúci vzťah k pozemku (list vlastníctva, alebo nájomná zmluva, výpis
z katastrálnej mapy)
- projektová dokumentácia
- rozpočet stavby
- stavebné povolenie resp. ohlásenie stavby
- po ukončení stavby kolaudačné rozhodnutie
- záväzok, že včelnica po kolaudácii bude plniť účel ukážkovej, pokusnej a ekologickej
včelnice po dobu najmenej 5 rokov.
1.10 OCHRANA VČELSTIEV PRED VOĽNE ŽIJÚCOU ZVEROU
- hradené do 50 % oprávnených nákladov v zmysle NV 107/2014 Z.z.
- od 7 % do 39,80 % - predpoklad prerozdelenia finančných prostriedkov v podpornom
roku 2015/2016 podľa predložených Žiadostí o poskytnutie pomoci na rok 2015/2016
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
 za oprávnené náklady sa považujú náklady na signalizačné, ochranné a odpudzujúce
zariadenie a oplotenie (napr. elektrický ohradník),
 refundácia vo výške najviac 500 € za podporný rok,
 pri nákupe elektrického ohradníka je potrebné čestným prehlásením zdokladovať, že
sú včelstvá umiestnené v extraviláne obce, refundácia nemôže byť poskytnutá na
ochranu včelstiev pred zverou, ktoré sú umiestnené v intraviláne obce. Musí byť
realizovaný nákup celého kompletu elektrického ohradníka, nie len napr. napájacieho
zdroja bez ostatných jeho súčastí.
Podpora sa poskytuje na to isté zariadenie len raz za 5 rokov!
Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
 dôvodová správa s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 18 Metodického postupu PPA,
ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na ochranu
včelstiev pred voľne žijúcou zverou,
 originál alebo overená kópia dokladov o nákladoch spojených s týmto opatrením
(faktúra, doklad o úhrade vo forme výpisu z bankového účtu žiadateľa, pokladničného
dokladu z registračnej pokladne alebo príjmového pokladničného dokladu opatreného
všetkými náležitosťami, ktoré má obsahovať, vrátane čísla pokladničného dokladu od
dodávateľa),
 čestné vyhlásenie o plnení záväzku podľa prílohy č. 41 so záväzkom, že si zariadenie,
na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej päť rokov,
 doklad s uvedením sériového/výrobného čísla zariadenia (kópiu záručného listu, resp.
iný relevantný doklad s uvedením sériového/výrobného čísla),
 pri nákupe elektrického ohradníka je potrebné čestným prehlásením zdokladovať, že
sú včelstvá umiestnené v extraviláne obce.
1.11 TECHNICKÉ ZARIADENIE REGIONÁLNEJ MEDÁRNE
-

hradené do 80 % oprávnených nákladov v zmysel NV 107/2014 Z.z.

Podrobnosti o podmienkach čerpania sú uvedené v samostatnom Usmernení ZSV č. 4/2014
k predkladaniu projektov na budovanie regionálnych medární.
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Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– prevádzka musí byť schválená Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej
republiky (ďalej len „ŠVPS SR“),
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť so zabezpečením technického zariadenia
regionálnej medárne,
– prijímateľ pomoci nedostal v predchádzajúcich 5 rokoch pomoc na nákup technických
pomôcok a zariadení rovnakého druhu.
Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 19, ktorá jednoznačne preukazuje
spojitosť dokladov o nákladoch so zabezpečením technických pomôcok a zariadení na
získavanie a spracovanie včelích produktov,
– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 € bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa
k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk,
– originál alebo overená kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom technických
pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie medu a včelích produktov,
– čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 41 so záväzkom, že si zariadenie, na ktoré požaduje
pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej 5 rokov,
– v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa a platby v cudzej mene predložiť sumu
z účtovného dokladu prepočítanú na euro.
1.12 TECHNICKÉ POMÔCKY PRE VČELÁRSKE KRÚŽKY
- hradené do 200 € na technické pomôcky pre vedúceho včelárskeho krúžku – v zmysle
NV 107/2014 Z.z.
- od 88 do 200 eur - predpoklad prerozdelenia finančných prostriedkov v podpornom roku
2015/2016 podľa predložených Žiadostí o poskytnutie pomoci na rok 2015/2016
Podrobnosti o podmienkach čerpania sú uvedené v samostatnom Usmernení ZSV č. 3/2014
k zriadeniu a činnosti včelárskych krúžkov.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
- klobúk,
- rozperák,
- zmeták,
- dymák,
- odviečkovacia vidlička.
- v prípade, ak daný vedúci vedie viac ako 1 včelársky krúžok, môže si nárokovať počet
jednotlivých včelárskych pomôcok na krúžok, ktorý má najviac členov.
Prijímateľ pomoci: príslušná včelárska organizácia alebo vnútroorganizačné zložky pri OZ
Združenie Slovenská včela (ďalej len „ZSV“) financujúce nákup technických pomôcok pre
včelárske krúžky.
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
 prijímateľ pomoci nedostal v predchádzajúcich 5 rokoch pomoc na nákup technických
pomôcok a zariadení rovnakého druhu.
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Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 20 Metodického postupu PPA, ktorá
jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch so zabezpečením technických
pomôcok pre včelárske krúžky,
– originál alebo overená kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom technických
pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie medu a včelích produktov,
– čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 41 so záväzkom, že si zariadenie, na ktoré požaduje
pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej 2 roky,
– v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa a platby v cudzej mene predložiť sumu
z účtovného dokladu prepočítanú na euro.

2.

§ 4 Kontrola varroázy

2.1

ÚHRADA
NÁKLADOV
NA
LIEČEBNÉ
ALEBO
PREVENTÍVNE
PROSTRIEDKY A PRÍPRAVKY POVOLENÉ V SR NA LIEČBU VARROÁZY

0,61 €/včelstvo podľa počtu registrovaných včelstiev danej včelárskej organizácie v CRV,
max. do 80 % oprávnených nákladov v zmysle NV 107/2014 Z.z.
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
 liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky musia byť povolené v Slovenskej
republike (zaregistrované a schválené Ústavom štátnej kontroly veterinárnych
biopreparátov a liečiv) a súčasne dodávateľ musí byť držiteľom povolenia na
distribúciu veterinárnych liekov a veterinárnych prípravkov (zaregistrovaných
a schválených Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv).
Aktuálne zoznamy nájdete vždy na http://www.uskvbl.sk/zrvl.php.
 dávajte si pozor a nenakupujte liečivá prostredníctvom distribútorov, ktorí nie sú
oprávnení na dovoz a predaj liečiv. Je to vo Vašom vlastnom záujme, aby Vám mohla
byť poskytnutá podpora, keďže nie je možné poskytovať podporu na nákup
od dodávateľa, ktorý na to nemá oprávnenie od príslušných štátnych orgánov SR,
 včelári organizovaní v niektorom z občianskych združení by mali nakupovať
hromadne prostredníctvom svojej včelárskej organizácie, nie osobne prostredníctvom
jednotlivých veterinárnych lekárov/lekární,
 na účtovnom doklade musí byť uvedená aj jednotková cena a množstvo za daný druh
liečiva/prípravku pre posúdenie hospodárnosti vynaložených prostriedkov,
 každá včelárska organizácia predloží doklady o nákupe liečiv maximálne dva krát
v rámci podporného roka, pričom liečivá a prípravky s dlhšou expiračnou dobou ako
1 rok nakúpiť maximálne 1 x za podporný rok, liečivá a prípravky s kratšou
expiračnou dobou ako 1 rok maximálne 2 x za podporný rok, keďže nie je možné
administratívne zabezpečiť, aby sa predkladali podklady za jednotlivých včelárov
formou veľkého množstva pokladničných bločkov z registračnej pokladne. Vo
vlastnom záujme, aby Vám mohla byť poskytnutá pomoc, dohodnite sa na spoločnom
nákupe liečiv v rámci svojej včelárskej organizácie, pokiaľ ste organizovaní
v niektorom z občianskych združení,
 vzhľadom ku každoročne sa zvyšujúcemu záujmu o refundáciu veterinárnych liečiv
a prípravkov, s čím sú spojené zvýšené finančné nároky zo strany prijímateľov pomoci
o čerpanie pomoci, je potrebné šetriť vyčlenené prostriedky z NV 107/2014 Z. z.
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 podľa aktuálneho spôsobu výpočtu refundácie veterinárnych liečiv a prípravkov bude
podpora poskytnutá maximálne vo výške 0,61 eur/včelstvo. Celková výška
vypočítanej pomoci za organizáciu však nemôže prekročiť 80 % danej faktúry
(prípadne viacerých faktúr za organizáciu).
Veterinárne lieky určené na liečbu varroázy (len na lekársky predpis):

Názov lieku

Účinná látka

Veľkosť balenia

APIGUARD gél (25 %
tymol) na použitie vo
včelom úli

Thymolum 12,5 g

10x50 g

APILIFE Var – pásiky
Thymolum,
do včelích úľov pre Eucalyptietheroleum,
včely medonosné
Camphora racemica,

2 pásiky

Levomentholum
18 % roztok
dusičnanu
draselného:
Amitrazum

10 pásikov

Flumethrinum

5x4 prúžky

ml

Acidum formicum
(kys. mravčia)

2 ks

GABON PF 90 mg
prúžky do úľa

Tau-fluvalinatum

20x50 prúžkov

M-1 AER 240 mg/ml
koncentrát na prípravu
roztoku na liečebné
ošetrenie včiel

Tau-fluvalinatum

2,5 ml

THYMOVAR 15 g
tymolu
v jednom
pásiku do úľa pre včely

Thymolum

2x5 ks

VARIDOL 125 mg/ml
roztok na liečebné
ošetrenie včiel

Amitrazum

5 ml

AVARTIN 01-B90

BAYVAROL
3,6 mg/prúžok
FORMIDOL 40
prúžky do úľa

Veterinárne prípravky určené na varroázu (bez viazanosti na lekársky predpis):

Názov lieku

Účinná látka
18

Veľkosť balenia

Bee Vital Hive Clean,
Varroa Sticks

Kyselina
šťavelová, kys.
mravčia, kys.
citrónová,
propolisový
extrakt, esenciálne
oleje, sacharóza,
voda

15 ml, 500 ml

Predkladané prílohy:
 informácia o počte a druhu nakúpených prostriedkov a prípravkov podľa prílohy č. 21
metodického postupu PPA,
 originál alebo overená kópia dokladov o kúpe liečiva (účtovný doklad + doklad
o úhrade):
 faktúra + doklad o úhrade (ako doklad o úhrade slúži príjmový pokladničný doklad
opatrený všetkými náležitosťami, ktoré má obsahovať, vrátane čísla pokladničného
dokladu od dodávateľa; pri platbe bankovým prevodom výpis z účtu /prevodný
príkaz alebo príkaz na úhradu nie je dostatočným dokladom o úhrade/; potvrdenie
od banky o odpísaní prostriedkov z účtu, doklad o zápočte vzájomných záväzkov
a pohľadávok).
 alebo pokladničný blok z registračnej pokladne pri nákupe v hotovosti do 5000 €
(v zmysle zákona č. 394/2012 nesmie platba v hotovosti prevýšiť sumu 5 000 €).
Menný zoznam včelárov s rozpisom objednaných liečiv zostáva archivovaný u tajomníka
organizácie pre potreby vyplatenia refundácie liečiv včelárom, ako aj pre potreby kontrolných
orgánov, nezasiela sa na sekretariát.
2.2

OŠETRENIE AEROSÓLOM

- do 0,64 € na jedno ošetrené včelstvo v zmysle NV 107/2014 Z.z.
- od 0,35 – 0,50 € na jedno ošetrené včelstvo – predpoklad prerozdelenia finančných
prostriedkov v podpornom roku 2015/2016 podľa predložených Žiadostí o poskytnutie
pomoci na rok 2015/2016
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
 podporu si možno nárokovať na ošetrenie tých istých včelstiev len jeden krát za
podporný rok, bez ohľadu na to, koľkokrát bolo včelstvo v priebehu včelárskej sezóny
ošetrené – a to iba v rámci I. výplatného termínu (nakoľko sa ošetrenie vykonáva
v zimnom období, podklady teda musia byť predložené k I. výplatnému termínu
a zaslané na sekretariát priebežne po vykonaní, resp. do 1 mesiaca po zrealizovaní
uvedenej aktivity. V prípade ošetrenia včelstiev aerosólom už mali byť v čase vydania
tohto obežníka všetky podklady predložené na sekretariát ZSV. Organizácie, ktoré tak
doposiaľ neučinili z dôvodov zvláštneho zreteľa hodného, predložia podklady za toto
opatrenie v termíne najneskôr do 10.5.2016),
 podpora môže byť poskytnutá maximálne na počet včelstiev jednotlivých chovateľov
včiel evidovaných v CRV k dátumu ošetrenia. Ošetrujúci zodpovedá a včelárska
organizácia potvrdzuje správnosť počtov včelstiev, na ktoré je žiadaná pomoc,
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 ošetrenie včelstiev musí byť potvrdené podpisom včelára, u ktorého bolo ošetrenie
vykonané,
 nie je možné poskytnutie dotácie na ošetrenie včelstiev včelárov, ktorí nie sú
evidovaní v CRV (kolónka číslo z registra včelstiev musí byť vždy vyplnená),
 počty ošetrených včelstiev musia byť zreteľné a čitateľné, nečitateľné údaje na
tlačivách nebudú akceptované. V prípade nutnosti opravy je potrebné uviesť, kto
opravu na tlačive vykonal, pričom možné sú len korektúry súčtov ošetrených
včelstiev.
Treba dbať na súlad vykázaných počtov ošetrených včelstiev s počtami
registrovanými k uvedenému dátumu v CRV! V prípade, že bude žiadaná dotácia
na vyšší počet včelstiev ako je evidovaný v CRV k dátumu ošetrenia, bude
podpora stanovená z počtu včelstiev evidovaných v CRV k dátumu ošetrenia.
Predkladané prílohy:
 príloha č. 23 metodického postupu PPA - sumárna tabuľka za celú včelársku
organizáciu. Zoznam osôb, ktoré vykonali ošetrenie včelstiev s celkovým počtom
včelstiev,
 príloha č. 22 metodického postupu PPA – zoznam včelárov, ktorým boli včelstvá
ošetrené podľa jednotlivých ošetrovateľov (tlačivá musia obsahovať pečiatku
včelárskej organizácie, vlastnoručný podpis osoby vykonávajúcej ošetrenie aerosólom,
vlastnoručné podpisy včelárov, ktorým boli včelstvá ošetrené, nezabudnite uviesť aj
dátum ošetrenia a registračné číslo včelárov). Každý ošetrujúci musí mať vyplnenú
vlastnú samostatnú prílohu č. 22,
 kópia osvedčenia o školení na ošetrovanie včelstiev aerosólom, alebo iným
technologickým zariadením povoleným v SR.

2.3

PREHLIADKY VČELSTIEV

- do 1,00 € na jedno prehliadnuté včelstvo v zmysle NV 107/2014 Z.z.
- od 0,57 do 0,66 € na jedno prehliadnuté včelstvo – predpoklad prerozdelenia finančných
prostriedkov v podpornom roku 2015/2016 podľa predložených Žiadostí o poskytnutie
pomoci na rok 2015/2016.
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
 asistent úradného veterinárneho lekára nemôže vykonávať prehliadku sám sebe na
vlastných včelstvách,
 nie je možné uplatňovať si podporu na prehliadky tých istých včelstiev dva krát
v podpornom roku,
 prehliadky včelstiev musia byť vykonané v období, za ktoré sa poskytuje pomoc,
podklady za prehliadky včelstiev zašlite na sekretariát ZSV ihneď po odoslaní
jarných hlásení do CRV (samozrejme je potrebné si podklady pred odoslaním
dôsledne skontrolovať). Upozorňujeme, že prehliadky vykonávané do 31. mája 2016
musia byť predložené k I. výplatnému termínu, v opačnom prípade nebude možná ich
refundácia, uplatňujte si podporu na jarné prehliadky včelstiev v I. výplatnom
termíne,
 podpora môže byť poskytnutá maximálne na počet včelstiev jednotlivých chovateľov
včiel evidovaných v CRV podľa dátumu prehliadky (t. j. údaj na tlačive Metodického
postupu PPA č. 24 v kolónke „Počet prehliadnutých včelstiev“ /t. j. žiadaný počet
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prehliadnutých včelstiev na preplatenie/ nemôže prevyšovať počet včelstiev uvedený
v CRV,
prehliadka včelstiev musí byť potvrdená podpisom včelára, u ktorého bola vykonaná,
nie je možné poskytnutie dotácie na prehliadku včelstiev včelárov, ktorí nie sú
evidovaní v CRV (kolónka číslo z registra včelstiev musí byť vždy pravdivo
vyplnená). Pokiaľ je prehliadka vykonaná u nového včelára, ktorý ešte nemá priradené
registračné číslo, je potrebné zaslať kópiu dokladu „Registrácia chovu včelstiev“,
ktorá je prílohou č. 1 Vyhlášky MPRV SR č. 206/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii
včelstiev, opatrenú podpisom AÚVL aj včelára a po registrácii nového včelára v CRV
nahlásiť jeho registračné číslo, aby bolo možné vykonať kontrolu,
prehliadka včelstiev musí byť vykonaná v rámci oblastí podľa katastrálneho
členenia obcí, ktoré majú jednotliví AÚVL uvedené v poverení od príslušnej
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS). V prípade, ak AÚVL
alebo veterinárny lekár vykonajú prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti, je
nutné doložiť od príslušnej RVPS doklad preukazujúci, že danému asistentovi
bolo umožnené urobiť prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti, v opačnom
prípade nebude možné na takéto prehliadky poskytnúť podporu,
počty prehliadnutých včelstiev musia byť zreteľné a čitateľné, nečitateľné údaje na
tlačivách nebudú akceptované. V prípade nutnosti opravy je potrebné uviesť, kto
opravu na tlačive vykonal,
v prípade preukázateľného pochybenia AÚVL nemusí byť podpora za prehliadku
včelstiev poskytnutá.

Predkladané prílohy:
 príloha č. 25 metodického postupu PPA – sumárna tabuľka za celú včelársku
organizáciu, zoznam osôb, ktoré vykonali prehliadky včelstiev s počtom včelstiev,
 príloha č. 24 metodického postupu PPA – zoznam včelárov, ktorým boli včelstvá
prehliadnuté na varroázu podľa jednotlivých AÚVL (pečiatka včelárskej organizácie,
vlastnoručný podpis AÚVL, vlastnoručné podpisy včelárov). Každý prehliadajúci
musí mať vyplnenú vlastnú samostatnú prílohu č. 24 Metodického postupu PPA,
 kópia aktuálneho poverenia vydaného príslušnou RVPS SR (poverenie musí byť
platné v období vykázaných prehliadok) opatreného čitateľným odtlačkom pečiatky
a podpisom veterinárneho lekára,
 kópia dokladu od príslušnej RVPS SR pri prehliadkach vykonaných nad rámec svojej
pôsobnosti.

2.4

NÁKUP AEROSÓLOVÝCH VYVÍJAČOV, KOMPRESOROV A INÝCH
CERTIFIKOVANÝCH TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV NA LIEČENIE
VARROÁZY

- do výšky 70 % oprávnených nákladov v zmysle NV 107/2014 Z.z.
- od 8 do 70 % – predpoklad prerozdelenia finančných prostriedkov v podpornom roku
2015/2016 podľa predložených Žiadostí o poskytnutie pomoci na rok 2015/2016.
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
 spôsob obstarávania: včelárske organizácie/včelári si techniku obstarávajú samostatne.
Podpora sa poskytuje na to isté zariadenie len raz za 5 rokov
(v prípade aerosólového vyvíjača raz za 3 roky)!
21

Predkladané prílohy:
 zdôvodnenie nákladov podľa prílohy č. 26 metodického postupu PPA s uvedením
druhu zariadení, prostriedkov a technických pomôcok určených na liečenie varroázy,
 originál alebo overenú kópiu dokladov o nákladoch spojených s týmto opatrením
(faktúra, doklad o úhrade vo forme výpisu z bankového účtu žiadateľa, pokladničného
dokladu z registračnej pokladne alebo príjmového pokladničného dokladu opatreného
všetkými náležitosťami, ktoré má obsahovať vrátane čísla pokladničného dokladu od
dodávateľa),
 doklad s uvedením sériového/výrobného čísla zariadenia (kópiu záručného listu, resp.
iný relevantný doklad s uvedením sériového/výrobného čísla),
 čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 41 metodického postupu PPA so záväzkom, že si
kompresor, na ktorý požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej päť rokov
a aerosólový vyvíjač, alebo iný certifikovaný technický prostriedok najmenej tri roky.
2.5

NÁKUP PROSTRIEDKOV NA KONTROLU INVADOVANOSTI VČELSTVA
ROZTOČOM VARROA DESTRUCTOR

– do výšky 70 % oprávnených nákladov v zmysle NV 107/2014 Z.z.
– 5 % oprávnených nákladov - predpoklad prerozdelenia finančných prostriedkov
v podpornom roku 2015/2016 podľa predložených Žiadostí o poskytnutie pomoci na rok
2015/2016.
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
 predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup prostriedkov
na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor,
 za oprávnené náklady sa považujú najmä náklady na nákup monitorovacích podložiek
a príslušenstva na kontrolu invadovanosti včelstiev v množstve 1 ks na 10 včelstiev,
 nákup varroa dien realizovať len od dodávateľov, ktorí splnili podmienky
prieskumného konania na dodávateľov úľových zostáv pre začínajúcich včelárov
(vyhodnotenie prieskumného konania sú uverejnené v časopise Včelár č. 3/2016, ako
aj na webových stránkach ZSV aj SZV).
Predkladané prílohy:
 príloha č. 27 metodického postupu PPA s rozpisom nákladov na nákup prostriedkov
na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor,
 originál alebo overená kópia dokladov o nákladoch na nákup prostriedkov na kontrolu
invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor (účtovný doklad + doklad
o úhrade).

3.

§5 Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev:

3.1

PODPORA NA ÚHRADU NÁKLADOV NA ZARIADENIE NA SEZÓNNY
PRESUN VČELSTIEV

- hradené do výšky 40 % z nákupnej ceny zariadení na sezónny presun včelstiev, najviac však
3 300 € za podporné obdobie, najviac však 3 300 EUR za podporné obdobie v zmysle NV
107/2014 Z.z.
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- od 5 % do 33,85 %, najviac však 3 300 EUR za podporné obdobie – predpoklad
prerozdelenia finančných prostriedkov v podpornom roku 2015/2016 podľa predložených
Žiadostí o poskytnutie pomoci na rok 2015/2016
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
Podrobnosti o podmienkach čerpania sú uvedené v samostatnom Usmernení ZSV č. 1/2015
k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov.
Podpora sa poskytuje na obdobné zariadenie len raz za 5 rokov!
Podporu možno poskytnúť najmä na:
 špeciálne dopravné prostriedky okrem automobilov, kočovné vozy (dopravné
prostriedky určené na presun včelstiev v teréne). Zariadenie musí byť
certifikované a legislatívne spôsobilé na prevádzku po pozemných
komunikáciách,
 nakladacie zariadenia (mechanické, hydraulické a elektrické zariadenia na
dvíhanie včelstiev):
 1 ks/včelár, min. 50 vč., za 5 rokov v nadobúdacej cene max. 3 000 €
vrátane DPH,
 prívesy (prívesné vozíky na presun včelstiev) – za osobný a terénny automobil:
 1 ks/včelár min. 20 vč., za 5 rokov v max. nadobúdacej cene do 1 200 €
vrátane DPH,
 1 ks/včelár min. 50 vč., za 5 rokov v max. nadobúdacej cene do 2 500 €
vrátane DPH,
 1 ks/včelár min. 150 vč., za 5 rokov v max. nadobúdacej cene do 4 000 €
vrátane DPH,
 palety (podstavce na umiestnenie včelstiev):
 1 ks/včelár, min. 20 vč., za 5 rokov v max. nadobúdacej cene do 1 000 €
vrátane DPH.
Predkladané prílohy:
 príloha č. 28 Metodického postupu PPA s rozpisom nákladov, ktorá jednoznačne
preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup zariadení na sezónny
presun včelstiev,
 originál alebo overená kópia dokladov o nákladoch spojených s týmto opatrením
(faktúra, doklad o úhrade vo forme výpisu z bankového účtu žiadateľa, pokladničného
dokladu z registračnej pokladne alebo príjmového pokladničného dokladu opatreného
všetkými náležitosťami, ktoré má obsahovať vrátane čísla pokladničného dokladu od
dodávateľa),
 kópia aktuálneho sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev na rok 2016,
 čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 41 so záväzkom, že si zariadenie na ktoré požaduje
pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej päť rokov,
 doklad s uvedením sériového/výrobného čísla zariadenia (kópiu záručného listu, resp.
iný relevantný doklad s uvedením sériového/výrobného čísla) za účelom evidencie
podporovaných zariadení,
 pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade v cudzom jazyku (okrem nákupu
z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),
v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa platby v cudzej mene predložiť sumu
z účtovného dokladu prepočítanú na euro podľa Európskej centrálnej banky.
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3.2

STAROSTLIVOSŤ O SEZÓNNE STANOVIŠTIA VČELSTIEV, KTORÉ SÚ
UMIESTNENÉ MIMO TRVALÝCH STANOVÍŠŤ

- do 3,00 EUR na sezónny presun včelstva v zmysle NV 107/2014 Z.z.
- od 0,90 € do 1,16 €/koč. včelstvo - predpoklad prerozdelenia finančných prostriedkov
v podpornom roku 2015/2016 podľa predložených Žiadostí o poskytnutie pomoci na rok
2015/2016
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
 minimálny počet kočovných včelstiev, na ktorý je možné poskytnúť podporu je 10
kočovných včelstiev (na menší počet presúvaných včelstiev nie je možné poskytnúť
dotáciu),
 podpora sa poskytuje len raz za podporný rok na to isté kočujúce včelstvo bez ohľadu
na to, koľkokrát bolo presunuté,
 podporu je možné poskytnúť najviac na počet včelstiev evidovaných v CRV k dátumu
vystavenia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev,
 upozorňujeme, že sprievodný doklad na premiestnenie včelstiev musí byť vydaný
RVPS ešte pred prvým uvedeným presunom včelstiev (dátum vydania sprievodného
dokladu nemôže byť neskorší ako dátum prvého presunu včelstiev) a na sprievodnom
doklade musia byť zaznamenané počty včelstiev a všetky predpokladané miesta
premiestnenia pred potvrdením sprievodného dokladu,
 na sprievodnom doklade na premiestnenie včelstiev musí byť zaznamenaný presun
včelstiev v rámci výplatného termínu, v ktorom sa predkladá na preplatenie (nie je
napríklad možné refundovať požiadavku za presun včelstiev vykonaný v mesiaci máj,
ak bude predložená až v II. výplatnom termíne – preto za kočujúcich včelárov, ktorí
kočujú len v rámci I. výplatného termínu do 31.5.2016 je potrebné o dotáciu požiadať
už v I. výplatnom termíne).
Predkladané prílohy:
 príloha č. 30 metodického postupu PPA - súhrn o kočujúcich včelároch s uvedením
čísla z CRV, celkového počtu včelstiev a počtu kočujúcich včelstiev (počet žiadaných
kočujúcich včelstiev nemôže presahovať počet uvedený na sprievodnom doklade na
premiestnenie včelstiev ani počet včelstiev evidovaný v CRV k dátumu vystavenia
sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev a ani počet kočujúcich včelstiev
plánovaný v Žiadosti o poskytnutie pomoci),
 príloha č. 29 metodického postupu PPA s uvedením celkovému počtu včelstiev
registrovaných v CRV a počtu kočujúcich včelstiev,
 kópia aktuálneho sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev za včelou pastvou
vydaného RVPS na príslušný kalendárny rok 2016 (musí obsahovať podpis
a odtlačok pečiatky RVPS, musia byť vyplnené všetky kolónky vrátane termínov
a miest plánovaných presunov).
3.3

NÁKUP ZARIADENÍ NA ÚPRAVU SEZÓNNEHO STANOVIŠŤA VČELSTIEV

- do 40 % z nákupnej ceny zariadení na úpravu sezónneho stanovišťa, najviac však 330 EUR
za podporné obdobie v zmysle NV 107/2014 Z.z.
- od 7 % do 21,44 %, najviac však 330 EUR za podporné obdobie - predpoklad prerozdelenia
finančných prostriedkov v podpornom roku 2015/2016 podľa predložených Žiadostí
o poskytnutie pomoci na rok 2015/2016
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Podmienky pre poskytnutie pomoci:
Podrobnosti o podmienkach čerpania sú uvedené v samostatnom Usmernení ZSV č. 1/2015
k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov.
Podpora sa poskytuje na obdobné zariadenie len raz za 5 rokov!




jeden kočujúci včelár: 1 ks motorová píla v max. nadobúdacej cene do 500 €
vrátane DPH,
jeden kočujúci včelár: 1 ks krovinorez v max. nadobúdacej cene do 600 € vrátane
DPH,
jeden kočujúci včelár: 1 ks agregát na výrobu elektrickej energie na použitie
prostriedkov na úpravu kočovných stanovíšť, v max. nadobúdacej cene do 600 €
vrátane DPH,
Za zariadenie na úpravu sezónneho stanovišťa včelstiev sa nepovažuje kosačka.

Predkladané prílohy:
 príloha č. 31 metodického postupu PPA s rozpisom nákladov a zdôvodnením, ktorým
jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup
zariadení na úpravu sezónnych stanovíšť,
 originál alebo overená kópia dokladov o nákladoch spojených s týmto opatrením
(faktúra, doklad o úhrade vo forme výpisu z bankového účtu žiadateľa, pokladničného
dokladu z registračnej pokladne alebo príjmového pokladničného dokladu opatreného
všetkými náležitosťami, ktoré má obsahovať vrátane čísla pokladničného dokladu od
dodávateľa),
 kópia aktuálneho sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev za včelou pastvou
vydaného RVPS na príslušný kalendárny rok 2016 (musí obsahovať podpis
a odtlačok pečiatky RVPS),
 doklad s uvedením sériového/výrobného čísla zariadenia (kópiu záručného listu, resp.
iný relevantný doklad s uvedením sériového/výrobného čísla) za účelom evidencie
podporovaných zariadení,
 čestné vyhlásenie o plnení záväzku podľa prílohy č. 41 Metodického postupu PPA so
záväzkom, že si zariadenie na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku
najmenej päť rokov.
3.4

POMOC NA VYPRACOVANIE A REALIZÁCIU PROJEKTU NA ZLEPŠENIE
PASTEVNÝCH PODMIENOK VČELSTIEV A SIGNALIZAČNEJ SLUŽBY
KVITNUTIA NEKTÁRODAJNÝCH RASTLÍN

- do 2000 EUR za vypracovanie a realizáciu projektu v zmysle NV 107/2014 Z.z.
- od 800 do 1 330 eur - predpoklad prerozdelenia finančných prostriedkov v podpornom roku
2015/2016 podľa predložených Žiadostí o poskytnutie pomoci na rok 2015/2016
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
 návrh projektu musí byť schválený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR (ďalej len „ministerstvo“). Návrhy projektov mali byť predložené ministerstvu
prostredníctvom žiadateľa na schválenie v termíne do 31. júla 2015.
 realizátor projektu doručí na ZSV najneskôr do 08.7.2016 priebežnú/záverečnú
správu projektu, ktorú žiadateľ (ZSV) predloží ministerstvu na posúdenie. V správe by
mal byť zahrnutý popis vykonaných aktivít súvisiacich s projektom v zmysle
predbežne schváleného projektu a dosiahnuté výsledky projektu za dané obdobie.
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 refundácia sa poskytne len za náklady súvisiace s obstaraním sadeníc (len
nektárodajných drevín a viacročných nektárodajných rastlín), podporných stĺpikov,
hnojiva a ochranného pletiva a to maximálne do výšky účtovne zdokladovaných
nákladov – predložiť faktúry. Zároveň je potrebné predložiť 3 cenové ponuky.
Predkladané prílohy:
 informáciu s údajmi o projekte podľa prílohy č. 32 Metodického postupu PPA
 priebežná (u neukončených viacročných projektov) alebo záverečná správa projektu.
3.5

NÁKUP ZARIADENIA NA OCHRANU A SIGNALIZÁCIU PROTI
KRÁDEŽIAM ÚĽOV A KOČOVNÝCH ZARIADENÍ ALEBO PROTI ICH
POŠKODENIU ALEBO ZNIČENIU

- do 50 % dokladovaných nákladov, avšak najviac 330 EUR za podporné obdobie v zmysle
NV 107/2014 Z. z.
- od 7 % do 30,01 %, avšak najviac 330 EUR za podporné obdobie - predpoklad
prerozdelenia finančných prostriedkov v podpornom roku 2015/2016 podľa predložených
Žiadostí o poskytnutie pomoci na rok 2015/2016
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
 včelár s 1-30 včelstvami – nákupná cena max. do 500 € vrátane DPH,
 včelár s 31 a viac včelstvami – nákupná cena max. do 660 €.
Podpora sa poskytuje na to isté zariadenie len raz za 5 rokov!
Predkladané prílohy:
 príloha č. 33 Metodického postupu PPA s rozpisom nákladov, ktorá jednoznačne
preukazuje spojitosť dokladov s príslušným opatrením,
 originál alebo overená kópia dokladov o nákladoch spojených s týmto opatrením
(faktúra, doklad o úhrade vo forme výpisu z bankového účtu žiadateľa, pokladničného
dokladu z registračnej pokladne alebo príjmového pokladničného dokladu opatreného
všetkými náležitosťami, ktoré má obsahovať vrátane čísla pokladničného dokladu od
dodávateľa),
 čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 41 Metodického postupu PPA so záväzkom, že si
zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej päť rokov,
 doklad s uvedením sériového/výrobného čísla zariadenia pokiaľ je ním opatrené
(kópiu záručného listu, resp. iný relevantný doklad s uvedením sériového/výrobného
čísla) za účelom evidencie podporovaných zariadení.

4.

§ 6 Opatrenia na podporu laboratórií vykonávajúcich analýzu
fyzikálno-chemických vlastností medu

Pomoc v rámci opatrenia na podporu laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálnochemických vlastností medu možno poskytnúť na:
a) diagnostiku rezíduí farmakologicky účinných látok a pesticídov v mede,
b) analýzy medu v rámci súťaže o najlepší med a získanie súhlasu s používaním
ochrannej známky „SLOVENSKÝ MED SZV“ alebo „Slovenský med SVS Spolok
včelárov Slovenska“,
c) analýzy medu v rámci medzinárodných súťaží,
d) analýzy medu v rámci identifikácie falšovaného medu.
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Výška pomoci:
V zmysle NV 107/2014 Z.z.:
 do 80 % z dokladovanej sumy diagnostických analýz medu, ak boli vykonané
v referenčnom laboratóriu, ak sa jedná o diagnostiku rezíduí farmakologicky účinných
látok a pesticídov v mede,
 do 100 % z dokladovanej a uhradenej sumy analýz medu, ak sa jedná o analýzy medu
v rámci súťaže o najlepší med a získanie súhlasu s používaním ochrannej známky
„SLOVENSKÝ MED SZV“ alebo „Slovenský med SVS Spolok včelárov Slovenska“,
ak boli vykonané v referenčnom laboratóriu,
 do 100 % z dokladovanej a uhradenej sumy analýz medu, ak sa jedná o analýzy medu
v rámci medzinárodných súťaží,
 do 40 % z dokladovanej sumy analýz medu, ak sa jedná o analýzy medu v rámci
identifikácie falšovaného medu.
Predpoklad prerozdelenia finančných prostriedkov v podpornom roku 2015/2016 podľa
predložených Žiadostí o poskytnutie pomoci na rok 2015/2016:
 diagnostika rezíduí farmakologicky účinných látok a pesticídov v mede:
od 4 % do 4,70 %
 analýzy medu v rámci súťaže o najlepší med a získanie súhlasu s používaním
ochrannej známky „SLOVENSKÝ MED SZV“ alebo „Slovenský med SVS Spolok
včelárov Slovenska“:
od 97 % do 100 %
 analýzy medu v rámci medzinárodných súťaží:
od 28 % do 100 %
 analýzy medu v rámci identifikácie falšovaného medu:
7%
Včelárovi možno poskytnúť úhradu nákladov na analýzy najviac 3 vzoriek medu
za podporný rok v rámci každého opatrenia na podporu laboratórnych analýz.
Prijímateľ pomoci: subjekt, ktorému vznikli náklady za analýzy medu
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
 predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na analýzy medu v rámci
uvedenej kategórie analýz,
 podpora môže byť poskytnutá len na analýzy medu vykonané podľa akreditovaných
metodík,
 ak sa jedná o diagnostiku rezíduí farmakologicky účinných látok a pesticídov v mede
a analýzy v rámci súťaže o najlepší med a získanie súhlasu s používaním ochrannej
známky „Slovenský med SZV“ alebo „Slovenský med SVS Spolok včelárov
Slovenska“, musia byť analýzy vykonané v referenčnom laboratóriu,
 pomoc sa neposkytne, ak sa v mede potvrdí prítomnosť rezíduí farmakologicky
účinných látok a pesticídov,
 požiadavku na refundáciu nákladov za analýzy medu v rámci súťaže o získanie
ochrannej známky „Slovenský med“ si predkladá včelár sám, rovnako aj náklady za
analýzy hradí včelár rovnako ako predchádzajúce podporné roky,
 vzhľadom k tomu, že súťaž o najlepší Slovenský med SZV sa každoročne koná
v rámci výstavy Agrokomplex v mesiaci august, včelári, ktorí sa zapoja do
uvedenej súťaže predložia náklady na refundáciu v podpornom roku 2016/2017,
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ktorý začína už od 1.8.2016 (netreba zabudnúť si uvedené analýzy naplánovať do
Žiadosti o poskytnutie pomoci, ktorá sa bude podávať na podporný rok
2016/2017).
Predkladané prílohy:
 informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 34 Metodického postupu PPA, ktorá
jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na rozbory medu,
 originál alebo overená kópia dokladov o nákladoch na rozbory medu (účtovný doklad
a doklad o úhrade),
 kópia protokolov o rozboroch z referenčného laboratória, ak ide o pomoc podľa § 6
ods. 1 písm. a) a b) NV SR č. 107/2014 Z.z., kópia protokolov o rozboroch
z referenčného laboratória alebo schváleného medzinárodného laboratória, ak ide
o pomoc podľa § 6 ods. 1 písm. c) a d NV SR č. 107/2014 Z.z.

5.

§ 7 Opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev

Pomoc v rámci opatrenia na obnovenie stavu včelstiev možno poskytnúť na:
 predaj včelích matiek kranskej včely alebo rozširovanie včelích línií testovaných na
varroatoleranciu,
 založenie a prevádzku testovacích staníc,
 nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej
včely alebo na nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie pre začínajúcich včelárov,
ktorí absolvovali vzdelávací program pre začínajúcich včelárov alebo školu podľa § 3
ods. 1 písm. j) NV 107/2014 – t.j. má v čase predkladania podkladov na refundáciu
ukončené vyžadované školenie (študijný odbor Včelár/Včelárka, kurz Školenie pre
začínajúcich včelárov alebo absolvovanie štátnicovej skúšky z odboru včelárstvo na
vysokej škole),
Začínajúcim včelárom je v zmysle § 1 ods. 2 písm. b) NV 107/2014 fyzická osoba,
ktorá počas posledných piatich rokov nechovala včely a nebola registrovaná
v centrálnom registri včelstiev.
5.1

POMOC NA PREDAJ VČELÍCH MATIEK KRANSKEJ VČELY

Prijímateľ pomoci: chovateľ včelích matiek, ktorý predá včelie matky včelárovi (pozn.:
kupujúci musí byť registrovaný v CRV) a je držiteľom dekrétu šľachtiteľského chovu alebo
rozmnožovacieho chovu slovenskej kranskej včely z preverenej línie.
Výška pomoci:
V zmysle NV 107/2014 Z.z.:
– do 10 EUR na predanú voľne spárenú včeliu matku
– do 15 EUR na predanú inseminovanú včeliu matku
Predpoklad prerozdelenia finančných prostriedkov v podpornom roku 2015/2016 podľa
predložených Žiadostí o poskytnutie pomoci na rok 2015/2016:
- od 4 do 10 € (voľne spárená matka)/ od 4 do 15 € (inseminovaná matka)
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
 pomoc sa môže poskytnúť chovateľovi včelích matiek, ktorý predá včelie matky
včelárovi a je držiteľom dekrétu šľachtiteľského chovu alebo rozmnožovacieho chovu
slovenskej kranskej včely z preverenej línie,
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 predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s predajom včelích matiek, na ktoré
je žiadaná pomoc,
 je možné žiadať dotáciu maximálne na polovičný počet včelích matiek z počtu
včelstiev kupujúceho včelára registrovaných v CRV k dátumu nákupu včelích matiek.
Predkladané prílohy:
 informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 35 a č. 36 Metodického postupu
PPA, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na
nákup včelích matiek,
 zoznam predaných včelích matiek v elektronickej forme vrátane čísiel účtovných
dokladov, údajov o nakupujúcom včelárovi vrátane jeho čísla z CRV, počtoch
predaných včelích matiek podľa formuláru, ktorý bude zaslaný S-ZSV,
 kópia dokladov o predaji včelích matiek
 kópia evidenčného lístku včelej matky
5.2

POMOC NA ZALOŽENIE A PREVÁDZKU TESTOVACÍCH STANÍC

– do 80 % oprávnených nákladov na založenie a prevádzku testovacej stanice v zmysle NV
107/2014 Z. z.
- od 72 % do 80 % - predpoklad prerozdelenia finančných prostriedkov v podpornom roku
2015/2016 podľa predložených Žiadostí o poskytnutie pomoci na rok 2015/2016
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
 18 kg cukru, 3 kg medzistienok a 30 kusov prírezov na každú prijatú včeliu matku na
testovanie,
 10 kg cukru v každom ďalšom roku na každú testovanú včeliu matku,
 zdravotné vyšetrenia testovaných včelstiev zahŕňajúce vzorky včiel, meliva a klinické
prehliadky,
 najmenej 30 % rezervných úľov z počtu testovaných včelstiev,
 úlik na odložence so štyrmi až piatimi rámikmi podľa počtu testovaných včelích
matiek,
 úľovú váhu s rozsahom od 0,1 kg do 150 kg,
 váhu pre medný výnos s rozsahom od 0,01 kg do 50 kg,
 váhu na váženie matiek s miligramovou vážkou minimálne s rozsahom 150 mg až 250
mg,
 stereomikroskop a lupu do trojnásobného zväčšenia,
 varroa-podložky,
 počítač a multifunkčné zariadenie na tlač, skenovanie a kopírovanie,
 nákup zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádeži vybavenia testovacej stanice
a na ochranu pred voľne žijúcou zverou,
 krovinorez,
 batérie ako zdroj elektrickej energie,
 označenie testovacej stanice upozorňujúcimi alebo výstražnými tabuľkami,
 nákup čistokrvného plemenného materiálu kranskej včely z iného členského štátu
Európskej únie alebo z tretej krajiny po odsúhlasení poverenou plemenárskou
organizáciou uznanou príslušným orgánom v inom členskom štáte Európskej únie
alebo v tretej krajine,
 nevyhnutnú dopravu členov uznávacej komisie pri výkone ich funkcie.
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Podmienky pre poskytnutie pomoci:
 predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na založenie a prevádzku
testovacej stanice
Predkladané prílohy:
 informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 37 Metodického postupu PPA, ktorá
jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na založenie
a prevádzku testovacej stanice,
 pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 € bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa
k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk,
 originál alebo overená kópia dokladov o nákladoch spojených so založením a
prevádzkovaním testovacej stanice.
5.3

POMOC NA NÁKUP NOVÝCH VČELSTIEV OSADENÝCH MATKAMI
Z PLEMENNÝCH CHOVOV SLOVENSKEJ KRANSKEJ VČELY ALEBO NA
NÁKUP NOVEJ ÚĽOVEJ ZOSTAVY NA ICH OSADENIE PRE
ZAČÍNAJÚCICH VČELÁROV

Prijímateľ pomoci: začínajúci včelár, ktorý absolvoval vzdelávací program pre začínajúcich
včelárov alebo školu podľa § 3 písm j) NV 107/2014.
Výška pomoci:
– do 80 % oprávnených nákladov na nákup nových včelstiev osadených matkami
z plemenných chovov slovenskej kranskej včely alebo na nákup novej úľovej zostavy na
ich osadenie. Pomoc je poskytovaná na maximálne 5 včelstiev a 5 úľových zostáv
v zmysle NV 107/2014 Z. z.
- od 19 % do 37,15 % - predpoklad prerozdelenia finančných prostriedkov v podpornom roku
2015/2016 podľa predložených Žiadostí o poskytnutie pomoci na rok 2015/2016
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
 predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup nových
včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely alebo
na nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie pre začínajúcich včelárov, ktorí
absolvovali vzdelávací program pre začínajúcich včelárov alebo školu podľa § 3 ods.
1 písm. j) NV 107/2014,
 prijímateľ pomoci musí byť začínajúci včelár, ktorý má v čase predkladania podkladov
na refundáciu ukončené vyžadované školenie (študijný odbor Včelár/Včelárka, kurz
Školenie pre začínajúcich včelárov alebo absolvovanie štátnicovej skúšky z odboru
včelárstvo na vysokej škole, prípadne absolvent školského včelárskeho krúžku za
predpokladu úspešného absolvovania rovnakých záverečných skúšok ako absolventi
školenia pre začínajúcich včelárov v SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici),
 prijímateľ pomoci počas predchádzajúcich piatich rokov nechoval včely a nebol
registrovaný v Centrálnom registri včelstiev.
Na základe skúseností z predchádzajúcich podporných rokov upozorňujeme prijímateľov
pomoci na najčastejšie problémy, ktorým je potrebné sa vyvarovať:
 začínajúci včelár sa zaregistruje do Centrálneho registra včelstiev najskôr v deň
nákupu včelstiev, na ktoré požaduje dotačnú podporu. Zároveň musí spĺňať
podmienku, že nemôže byť evidovaný v Centrálnom registri včelstiev
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predchádzajúcich 5 rokov a absolvoval školenie pre začínajúcich včelárov, o čom vie
predložiť doklad,
podmienkou pre poskytnutie podpory je zakúpenie úľových zostáv aj včelstiev nebude môcť byť refundovaný nákup včelstiev bez uskutočnenia nákupu úľovej
zostavy alebo naopak,
doklady k zakúpeniu nových úľových zostáv a nových včelstiev osadených
plemennými matkami odporúčame doručiť na refundáciu spolu so všetkými
povinnými prílohami v zmysle Metodického postupu PPA SR v rámci rovnakého
výplatného termínu (v I. výplatnom termíne podklady týkajúce sa účtovného obdobia
1.9.2015 až 31.5.2016 doručiť najneskôr do 6.6.2016 a v II. výplatnom termíne
podklady týkajúce sa účtovného obdobia od 1.6.2016 do 31.7.2016 doručiť poštou
najneskôr do 5.8.2016 prostredníctvom miestnej včelárskej organizácie na sekretariát
Združenia Slovenská včela, Svrčia 14, 840 00 Bratislava),
včelár je v zmysle Vyhlášky MPRV SR č. 206/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii
včelstiev po zakúpení včelstiev povinný sa do 7 dní zaregistrovať prostredníctvom
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR do Centrálneho registra včelstiev –
t. j. podpora nemôže byť poskytnutá začínajúcemu včelárovi, ktorý sa po zakúpení
včelstiev nezaregistroval do CRV,
všetky doklady a povinné prílohy, ktoré má dodávateľ včelstiev alebo úľových zostáv
začínajúcemu včelárovi poskytnúť, musí učiniť v jeden deň naraz,
pri doručení Slovenskou poštou je potrebné si vyžiadať potvrdenie o zaplatení, obálka
s uvedením sumy nie je dokladom o úhrade!
suma refundácie úľových zostáv a včelstiev bude vypočítavaná z najnižšej cenovej
ponuky v danej kategórii prieskumného konania na dodávateľov včelstiev a úľových
zostáv vyhodnotenom 3. februára 2016 – výsledky prieskumného konania sú
uverejnené webových stránkach SZV aj ZSV, ako aj v časopise Včelár č. 3/2016,
pri požiadavke na refundáciu úľových zostáv a včelstiev musí byť nákup realizovaný
len od dodávateľov, ktorí splnili podmienky prieskumného konania z 3. februára 2016,
v prípade nákupu úľových zostáv do 14.02.2016 sa berú do úvahy najnižšie cenové
ponuky a dodávatelia podľa prieskumného konania z roku 2015 (časopis Včelár
č. 4/2015),
chýbajúce podpisy na preberacom protokole od chovateľa včelstiev alebo kupujúceho,
to isté v prípade príjmového pokladničného dokladu,
nedodanie sprievodného dokladu o premiestnení včelstiev, je nevyhnutné to
požadovať už pri nákupe včelstiev.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
 informácia o počte zakúpených včelstiev, s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 38,
ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup
nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely
alebo na nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie,
 evidenčný lístok matky ako doklad, že zakúpené včelstvá sú osadené matkami
z plemenných chovov slovenskej kranskej včely,
 doklady, preukazujúce nákup včelstiev podľa prílohy č. 39,
 kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev, potvrdeného RVPS SR,
 doklad o absolvovaní vzdelávacieho programu pre začínajúcich včelárov alebo školy
podľa § 3 písm j) NV 107/2014,
 čestné vyhlásenie začínajúceho včelára, že počas posledných piatich rokov nechoval
včely,
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 originál alebo overená kópia dokladov o nákladoch na nákup nových včelstiev
osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely a na nákup novej
úľovej zostavy na ich osadenie (účtovný doklad /napr. faktúra/ a doklad o úhrade
/kópia výpisu z bankového účtu/).
Podrobnosti o podmienkach čerpania sú uvedené v samostatnom Usmernení ZSV
č. 2/2015 pre využitie podpory pre začínajúcich včelárov.

6.

§ 8 Spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie
programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych
výrobkov
 hradené do 80 % nákladov na realizáciu výskumného projektu v zmysle uzatvorenej
zmluvy o dielo

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
 v prípade, že riešiteľ projektu nemá uzatvorenú zmluvu o dielo, podklady na
refundáciu nemôže predložiť,
 návrh projektu musí byť schválený ministerstvom. Návrhy projektov
s predpokladaným rozpočtom na ich realizáciu predkladá riešiteľská organizácia
prostredníctvom žiadateľa na posúdenie predkladajú ministerstvu na schválenie
v termíne do 31. júla 2015,
 žiadateľ najneskôr do 31. júla 2016 predloží ministerstvu priebežnú alebo záverečnú
správu projektu (riešiteľ projektu má dodať podklady na sekretariát ZSV v termínoch
uvedených v obežníku, resp. za II. výplatný termín najneskôr do termínu pre dodanie
diela uvedenom v zmluve o dielo),
 predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na vypracovanie
a realizáciu projektu.
Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
– informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 40 Metodického postupu PPA, ktorá
jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na projekt,
– priebežná (u neukončených viacročných projektov) alebo záverečná správa, v ktorej je
preukázateľne a jednoznačne zdokumentovaná priama spojitosť všetkých predkladaných
dokladov o nákladoch s projektom,
– originál alebo overená kópia dokladov o nákladoch na vypracovanie a realizáciu projektu.

Vo vlastnom záujme dodržiavajte všetky pokyny a dané termíny.
Ing. Ľudovít Gál
predseda ZSV
Prílohy:
1. Nariadenie vlády SR č. 107/2014 Z. z.
2. Príručka pre žiadateľa pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení na zlepšenie
podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na podporný rok
2015/2016 od PPA
3. Usmernenie ZSV č. 1/2015 k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných
prostriedkov
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