Združenie Slovenská včela
Svrčia 14, 840 00 Bratislava

Určené: členom ZSV

Bratislava, 26.10.2015

Obežník ZSV č. 13/2015
Prehľad výšky vyplatených dotácií v podpornom roku
2014/2015 podľa opatrení
nariadenia vlády SR č. 107/2014 Z. z.
Ako bolo uvedené už v Obežníku ZSV č. 14/2014 – Informácia o doručení Rozhodnutia
o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci podľa NV 107/2014 Z. z. na podporný rok
2014/2015, nakoľko suma požiadaviek včelárov a organizácií naplánovaných v Žiadostiach
o poskytnutie pomoci značne prekračovala schválenú pomoc, predpokladalo sa, že koneční
prijímatelia pomoci nemusia dostať refundáciu podľa % úhrady stanovenej v nariadení vlády
SR č. 107/2014 Z. z., ale opatrenia budú značne krátené.
Krátenie bolo zapríčinené v rozhodujúcej miere z týchto dôvodov:
1. Väčšina včelárov a včelárskych organizácií sa už naučila čerpať finančné prostriedky
z tohto programu a suma požiadaviek včelárov a včelárskych organizácií sa vyšplhala
takmer na 250 % oproti sume, ktorá bola k dispozícii.
2. Nastavené vysoké percento v NV 107/2014 Z. z. z. dôvodu platnosti Zákona
o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a čerpanie
finančných prostriedkov v podpornom roku 2012/2013 len na 90,52 %. Následne sa
podarilo dosiahnuť výnimku zo zákona o verejnom obstarávaní a nič nebránilo čerpať
finančné prostriedky na viac ako 100 %.
3. Neefektívne čerpanie prostriedkov, ktoré navrhneme vyriešiť na porade funkcionárov
včelárskych organizácií k tvorbe Národného programu na roky 2016-2019.
Z dôvodu množiacich sa otázok zo strany organizácií a včelárov nižšie uvádzame
percentuálne úhrady jednotlivých opatrení v I. a II. výplatnom termíne podporného
roka 2014/2015 (zaokrúhlené na 2 desatinné miesta):

§ 3 Technická pomoc
 § 3 ods. 1 písm. a) organizovanie prednášok a seminárov:
I. VT: 230,00 €
II. VT: 138,15 €
 § 3 ods. 1 písm. b) vedenie včelárskych krúžkov:
I. VT: x
II. VT: 360,38 €
 § 3 ods. 1 písm. d) organizovanie výstav, súťaží, medzinárodných podujatí
a exkurzií včelárskych krúžkov na ukážkové včelnice:
I. VT: 80,00 %
II. VT: 44,36 %
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 § 3 ods. 1 písm. f) publikačná, osvetová a propagačná činnosť:
I. VT: 90,00 %
II. VT: 49,90 %
 § 3 ods. 1 písm. g) nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky a zriadenie
pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti a používanie verejnej
elektronickej komunikačnej služby pre včelárske združenia:
I. VT: 64,00 %
II. VT: 29,57 %
 § 3 ods. 1 písm. i) zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie,
spracovanie a skladovanie včelích produktov:
I. VT: 32,00 %
II. VT: 14,78 %
 § 3 ods. 1 písm. l) ochrana včelstiev pred voľne žijúcou zverou:
I. VT: 50,00 %
II. VT: 27,72 %

§ 4 Kontrola varroázy
 § 4 ods. 1 písm. a) úhrada nákladov na liečebné alebo preventívne prípravky na
liečbu varroázy:
I. VT:
po krátení liečiv podľa najnižšej zverejnenej cenovej ponuky daného liečiva
a uplatnení % refundácie liečiv (viď tabuľku nižšie) sa z výslednej sumy následne
krátilo ešte cca 18,67 % u všetkých žiadateľov.
II. VT:
platí ten istý postup ako v I. VT + navyše sa krátilo ešte 35,40 %, keďže v II. VT
zostalo menej finančných prostriedkov.
Najnižšia cena lieku,
Názov lieku
podľa ktorej sa vypočítala
% refundácie
podpora (€)
Avartin 01 B-90

1,98

80%

Formidol

2,10

80%

Fumigačné pásiky

2,25

80%

Gabon PF 90

25,50

80%

M1 AER
Varidol 125mg/ml
+ fumigačné pásiky

2,28

80%

4,15

80%
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Varidol 125

1,80

80%

Thymovar 15 g

17,10

40%

Apiguard Gel 50 g
BeeVital HiveClean
500 ml

17,99

15%

17,00

15%

Bayvarol

5,98

15%

Apilife Var - pásiky
Bee Vital HiveClean
Varroa Stick 15 ml

2,20

15%

0,90

15%

 § 4 ods. 1 písm. b) úhrada nákladov na ošetrenie včelstiev aerosólom:
I. VT: 0,512 €/ošetrené včelstvo
 § 4 ods. 1 písm. c) úhrada nákladov na prehliadky včelstiev vykonané úradnými
veterinárnymi asistentmi:
I. VT: 0,70 €/prehliadnuté včelstvo
 § 4 ods. 1 písm. d) úhrada nákladov na nákup aerosólových vyvíjačov,
kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie
varroázy:
I. VT: 70,00 %
II. VT: 38,76 %
 § 4 ods. 1 písm. e) úhrada nákladov na nákup prostriedkov na kontrolu
invadovanosti včelstva roztočom klieštika včelieho Varroa destructor:
I. VT: 70,00 %
II. VT: 38,76 %

§ 5 Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev
 § 5 ods. 1 písm. a) zariadenie na sezónny presun včelstiev:
I. VT: 24,44 %
II. VT: 15,86 %
 § 5 ods. 1 písm. b) sezónny presun včelstiev na stanovištia, ktoré sú umiestnené
mimo trvalých stanovíšť:
I. VT: 2,00 €/presunuté včelstvo
II. VT: 0,927 €/ presunuté včelstvo
 § 5 ods. 1 písm. c) nákup zariadení na úpravu sezónneho stanovištia včelstiev:
I. VT: 24,44 %
II. VT: 15,86 %
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 § 5 ods. 1 písm. e) nákup zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam
úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu
I. VT: 30,55 %
II. VT: 19,82 %

§ 6 Opatrenia na podporu laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálnochemických vlastností medu
 § 6 ods. 1 písm. b) analýzy medu v rámci súťaže o najlepší med a získanie
ochrannej známky "Slovenský med" alebo "Slovenský med SVS Spolok včelárov
Slovenska"
II. VT: 46,46 %
 § 6 ods. 1 písm. c) analýzy medu v rámci medzinárodných súťaží:
I. VT: 100 %
II. VT: x

§ 7 Opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev
 § 7 ods. 1 písm. a) predaj včelích matiek slovenskej kranskej včely alebo
rozširovanie včelích línií testovaných na varroatoleranciu:
I. VT: 10 €/voľne spárenú matku; 15 €/ins. matku
II. VT: 6,49 €/ voľne spárenú matku; 9,73 €/ ins. matku
 § 7 ods. 1 písm. b) založenie a prevádzka testovacích staníc:
I. VT: 80,00 %
II. VT: 44,49 %
 § 7 ods. 1 písm. c) nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných
chovov slovenskej kranskej včely alebo na nákup novej úľovej zostavy na ich
osadenie pre začínajúcich včelárov:
Na výpočet pomoci bola zohľadnená najnižšia cenová ponuka pre danú kategóriu úľ.
zostáv/ včelstiev podľa výsledkov prieskumného konania na dodávateľov včelstiev
a úľ. zostáv uverejneného v časopise Včelár č. 4/2015.
I. VT: 50,00 %
II. VT: 37,08 %

§ 8 Spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov
aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov
I. VT: 80,00 %
II. VT: 66,74 %

Ing. Ľudovít Gál
predseda ZSV

