Na základe uznesenia XI. VZ SZV predkladám čerpanie dotácií v zmysle NV č. 31/2011 Z.z. a NP
č. 107/2014 Z.z. v zmysle schváleného projektu na „Ukážkovú včelnicu“ Martina Piovarčiho Hybe.
Rok 2012/2013- výška dotácie 3.556,28 € na vybudovanie káblovej prípojky NN
Rok 2013/2014- výška dotácie 6.396,63 € na oplotenie včelnice, zabezpečovací a kamerový systém
Rok 2015/2016 – výška dotácie 19.600,00 € na vybudovanie Prijímacej a prednáškovej haly
V areáli včelnice je taktiež vybudovaný včelársky náučný chodník, postavený v rámci Publikačnej
osvetovej a propagačnej činnosti súvisiacej so včelárstvom, kde výška dotácie v roku 2014/2015
bola 2.574,08 €.
Vážení priatelia včelári,
ukážková včelnica sa nedá vybudovať za jeden rok, a tak aj moja ukážková včelnica bola budovaná
postupne - a to od roku 2013 do roku 2015, kedy bola dobudovaná posledná časť projektu a tou je
Prijímacia a prednášková hala, ktorá má slúžiť na prijatie väčšej časti včelárskej a nevčelárskej
verejnosti. Prijímacia a prednášková hala bola skolaudovaná v roku 2016. Avšak išlo len o stavebné
časti a okolie včelnice je potrebné ešte dobudovať.
Po splnení všetkých podmienok som na základe ročného plánu vzdelávania pre rok 2017 naplánoval
na včelnici vykonať dve prednášky z oblasti všeobecné včelárstvo a chov matiek v termíne
15.7.2017 a 22.7.2017.
Záujemcovia o prednášky sa môžu prihlásiť na č. tel.:0903/526206 v čase od 17,00-20,00 hod.,
alebo na www.piovarcimartin@mag-net.sk.
Ukážkovú včelnicu je možné navštíviť aj mimo plánu, avšak po dohodnutí si termínu/ septemberoktóber/.
Na ukážkovej včelnici si záujemcovia môžu pozrieť celý areál včelnice, kde sa nachádzajú
voľne stojace úle, kočovné vozy a včelársky domec s celkovým počtom cca 120 včelstiev.
Oboznámiť sa s mojím systémom včelárenia v horskej a podhorskej oblasti, chovom matiek,
výrobou medoviny, odoberaním peľu, výroby sviečok, ale aj iných výrobkov z oblasti včelárstva.
Návštevníci si môžu popozerať vybavenie medárne, ktorá spĺňa všetky hygienické a veterinárne
požiadavky na prácu s medom a ostatnými výrobkami.
Ale tak ako som už napísal, včelnica sa buduje aj niekoľko rokov a nákup nových zariadení
závisí od množstva finančných prostriedkov, ktoré musí včelár najskôr v plnej výške prefinancovať
a až následne čerpať, a to taktiež po splnení určených podmienok.
Ja do budúcnosti plánujem zariadiť včelnicu novými modernými technickými
zariadeniami, ktoré ukážu včelárom aj iné možnosti vo včelárení. Želám si, aby včelnica spĺňala
vysoké štandardy vo včelárstve a bolo možné prijať aj návštevy z vyspelých včelárskych štátov.
Na záver, vyzývam všetkých včelárov, aby sa nebáli čerpať finančné prostriedky z EÚ. Ja
som prešiel celým procesom a nie raz, preto viem, že je potrebné vynaložiť veľmi veľa úsilia
a energie pri spracovaní projektu, vybavovaní potrebných dokladov a potvrdení. V prvom rade je
potrebné pochopiť systém čerpania dotácií a po splnení požiadaviek tieto čerpať. Následne byť
pripravený na opakujúce sa kontroly z nadriadených kontrolných orgánov. Všetko sa však dá
zvládnuť, keď si človek ide za svojím snom a nedá sa odradiť žiadnou prekážkou.
S pozdravom Martin Piovarči

