2/2018
USMERNENIE
Slovenského zväzu včelárov
upravujúca podmienky predkladania projektov na vybavenie školských
včelníc

Článok I.
Úvodné ustanovenia
Slovenský zväz včelárov k zapojeniu sa do súťaže a k predkladaniu projektov na budovanie
a prevádzkovanie školských včelníc vydáva toto usmernenie.

Článok II.
Podmienky vybavenia školskej včelnice
1. Podmienky vybavenia školskej včelnice:
Vybavenie školských včelníc sa realizuje len pri vysokej škole, na ktorej sa vyučuje
včelárstvo ako samostatný predmet, alebo na vybavenie školských včelníc pri strednej
odbornej škole, na ktorej sa poskytuje výchova a vzdelávania v oblasti včelárstva
v samostatnom študijnom alebo učebnom odbore podľa §4 ods. 1 písm. j) Nariadenia vlády č.
135/2017 Z. z.
2. Prijímateľ pomoci:
Subjekt – škola, zriaďovateľ včelnice, ktorému vznikli náklady pri budovaní školskej včelnice
a je registrovaný v CRV.
3. Výška pomoci:
Do výšky 70 % oprávnených nákladov.
4. Oprávnené náklady:
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
- projektovú dokumentáciu,
- vybudovanie školských včelníc,
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- technické pomôcky a zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie včelích
produktov,
najmä:
- zariadenia na manipuláciu a odvčelovanie 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.
- zariadenie na odstraňovanie včiel pri medobraní a kŕmení,
- ochranné včelárske pomôcky,
- zabezpečenie ochrany pozemku,
- výučbové a didaktické pomôcky.
Pri nákupe s hodnotou vyššou ako 10 000 € bez DPH predložiť zdôvodnenie výberu
dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doloženie troch cenových ponúk.
Článok III.
Podmienky pre poskytnutie pomoci
Vypracovanie projektu školskej včelnice v štruktúre:
1. Úvod:
Predstavy o činnosti budúcej školskej včelnice, ktorá by mala byť moderne koncipovaná,
mala by niesť nóvum v technologickej činnosti a aj včelárskej praxi. Musí byť prínosom
pre súčasnú a budúcu včelársku prax.
2. Odborný profil žiadateľa:
Odborný profil školy, vyučovacie odbory, jeho prínosy pre včelárstvo, vízia do budúcnosti,
odborné aktivity v minulosti, publikačná činnosť, zlepšovateľská činnosť a iné osobitosti,
ktoré môžu byť prínosom pre odbor včelárstvo.
2

3. Popis súčasného stavu:
Úroveň súčasnej pripravenosti na zvládnutie úloh podľa predkladaného projektu.
4. Charakteristika zámeru:
Čo chceme dosiahnuť, čo chceme zakúpiť, v akej cene, k čomu to bude slúžiť.
Zdôvodniť výhodnosť nákupu predmetnej technológie alebo strojného zariadenia.
5. Postup realizácie:
Harmonogram vecného časového a finančného plnenia, (môže byť aj graf) pri rozsiahlejších
projektoch to môže byť i obdobie dlhšie ako jeden kalendárny rok, spôsob financovania.
6. Smerovanie a stratégia rozvoja činnosti:
Zameraný na jednu, či viac oblastí podľa charakteru projektu:
• technológia výroby (úľový systém, včelárenie extenzívne, intenzívne)
• finalizácia včelích produktov
• kombinácia školskej včelnice a s kočovaním
• diverzifikácia činností získavania včelích produktov
7. Výrobný plán:
Smerovanie k stratégii realizácie max. pridanej hodnoty pri získavaných produktoch, možnosť
využitia vložených investícií na prezentáciu a vzdelávanie.
8. Kontinuita projektu:
Garancia min. 5 ročného obdobia vyučovania vo včelárskom odbore.
9. Vyčíslenie hodnoty majetku vlastného vkladu žiadateľa:
Cena vložených investícií mimo projekt, prípadne cena budov, pozemkov, vlastnícky vzťah
k pozemkom, budovám, resp. nájomný vzťah.
10. Výsledná kalkulácia:
Predpoklad nákladov v nadväznosti na časové plnenie.
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11. Záver:
Vypracoval, dátum, štatutár, predkladá, podpis, kontaktné adresy, telefón, e-mail.

Článok IV.
Podanie projektu
1. Termín doručenia:
Do 15. júla pred podporným obdobím, v ktorom chce beneficient čerpať podporu.
2. Miesto doručenia:
Slovenský zväz včelárov, Svrčia ul. č. 14, 842 08 Bratislava
3. Forma:
Tlač textu projektu na formát A4, CD – nosič, zapečatená obálka - nápis „SÚŤAŽ„

Článok V.
Spôsob hodnotenia projektov
1. Komisiu pre posudzovanie a hodnotenie projektov školských včelníc menuje VV SZV.
Komisia zasadá podľa potreby. Zasadnutia zvoláva predseda komisie.
2. Projekty vyhodnotí komisia v súlade s nariadením vlády SR č. 135/2017 Z. z. v termíne do
30. apríla pred podporným obdobím, v ktorom chce beneficient čerpať podporu.
Komisia pri hodnotení doručených projektov je oprávnená:





požiadať jednotlivých uchádzačov - predkladateľov, aby podali vysvetlenie
k požadovaným častiam projektu,
vykonať obhliadku potenciálnej školskej včelnice,
požiadať predkladateľa projektu o poskytnutie informácií k nejasnostiam
v projekte a to písomnou formou,
vylúčiť projekt zo súťaže pre hrubé nedostatky v projekte, napr.
nekompletnosť, odklon od určenej štruktúry projektu a pod.

3. Komisia do štrnástich dní od vyhodnotenia projektu vyrozumie uchádzačov písomnou
formou o výsledku vyhodnotenia.
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4. Uchádzač, ktorý v súťaži neuspel, sa môže do súťaže opätovne prihlásiť s projektom
v nasledujúcom podpornom roku po odstránení nedostatkov, s ktorými ho komisia
písomne oboznámila.
Poučenie:
a) Prijímateľ pomoci musí vykonať činnosť (výučba v odbore včelár) minimálne 5 rokov
po obdŕžaní poslednej platby, v opačnom prípade vráti všetky poskytnuté finančné
prostriedky za celé obdobie budovania školskej včelnice.
b) Technické prostriedky, na ktoré bude poskytnutá podpora v súlade s NV 135/2017 Z.z.
musia byť vo vlastníctve prijímateľa (školy) minimálne päť rokov.
c) Komisia môže v období piatich rokov po refundácií nákladov (schváleného projektu)
zo strany organizácie Slovenský zväz včelárov vykonať na škole, ktorá vlastní
školskú včelnicu kontrolu vecného a finančného plnenia obstaraných technických
zariadení, pomôcok a strojov v zmysle schváleného projektu. Majiteľa školskej
včelnice o tom upovedomí najneskôr sedem dní vopred.
Článok VI.
Záverečne ustanovenie
Táto Smernica nadobúda platnosť schválením VV SZV dňa 20.5.2018. Účinnosť nadobúda
dňom 21.5.2018.

V Bratislave, dňa 21.5.2018

Ing. Ľudovít Gál
predseda SZV
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