SMERNICA SZV č. 3/2013
K PREDKLADANIU POŽIADAVIEK NA ČERPANIE DOTAČNÝCH
PROSTRIEDKOV PODĽA NV Č. 31/2011 Z. Z.
________________________________________________________________


pre podporný rok 2012-2013 pre:

§ 3 - TECHNICKÁ
POMOC VČELÁROM A VČELÁRSKYM
ZDRUŽENIAM
 § 4 - KONTROLA VARROÁZY
 § 5 - RACIONALIZÁCIA SEZÓNNEHO PRESUNU VČELSTIEV
 § 7 - OPATRENIA NA PODPORU OBNOVENIA STAVU
VČELSTIEV
Pre umožnenie rovnomerného čerpania zdrojov Národného programu rozvoja
slovenského včelárstva všetkými žiadateľmi o prostriedky podľa Nariadenia vlády č. 31/2011
Z. z. (ďalej len NV 31/2011), vzhľadom na pretlak požiadaviek zo strany včelárov, sa pre
podporný rok 2012-2013 vydáva toto usmernenie pre možnosti vecného plnenia
a refinancovania zdrojov:
Konečný prijímateľ pomoci pri všetkých realizovaných nákupoch nad 1000 € bez DPH
predloží 3 cenové ponuky.
Na účely predkladania cenových ponúk je uvedená vždy suma bez DPH.
Podmienky realizácie prieskumného konania a predkladania cenových ponúk:
 Tovary a služby od 1 000 do 10 000 € – prieskum trhu - predložiť 3 cenové
ponuky
 Tovary a služby 10 000 € a viac - verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní (aj v prípade súčtu nad 10 000 EUR od jedného
dodávateľa v rámci oboch výplatných termínov daného podporného roka)
 Stavebné práce od 1 000 – 20 000 € – rovnako ako v prípade tovarov a služieb –
predložiť 3 cenové ponuky
 Stavebné práce 20 000 € a viac – verejné obstarávanie podľa zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Spôsob predkladania cenových ponúk: Cenové ponuky možno získať rôznym spôsobom
– e-mail, internet, oficiálny cenník, písomná ponuka, čo je potrebné doložiť písomným
záznamom. Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa postupuje tak, aby vynaložené
náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho cene a kvalite. Hlavným
kritériom by mala byť transparentnosť, efektívnosť a ekonomická výhodnosť zákazky.
O vykonaní prieskumu trhu sa vyhotovuje záznam (vyhodnotenie vykonaného
prieskumu trhu so zdôvodnením výberu víťaznej ponuky), ktorý sa rovnako prikladá –
vzor je uvedený v prílohe tejto smernice.
1) §3 TECHNICKÁ POMOC VČELÁROM A VČELÁRSKYM ZDRUŽENIAM
a) organizovanie prednášok/seminárov: organizácie s počtom členov do 50 – jedna
prednáška/seminár za dotačný rok, na každých ďalších i začínajúcich 50 členov
možnosť ďalšej prednášky/seminára/dotačný rok. Maximálne však štyri
prednášky/semináre za dotačný rok, okrem prednášok/seminárov vykonaných v rámci
výstav organizovaných pod záštitou SZV (výstava Včelár v Trenčíne, výstava
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b)

c)

d)
e)

f)

g)
h)
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Agrokomplex v Nitre a Celonárodná včelárska výstava v Banskej Bystrici).
Regionálne zložky SZV – minimálne 2, maximálne 3 prednášky za podporný rok.
organizovanie vzdelávacích kurzov – kurz môže vykonávať/organizovať len
akreditovaná inštitúcia v oblasti včelárstva1 a musí byť ukončený vydaním certifikátu.
Kurzy nemôžu organizovať základné organizácie SZV. Kópia dokladu o akreditácii
v oblasti včelárstva vydaného Ministerstvom školstva je povinnou prílohou pre účely
refundácie podľa NV 31/2011.
Podmienky: Jeden jednodňový kurz na každých (i začínajúcich) 500 členov a jeden
viacdňový kurz na každých (i začínajúcich) 1000 členov v kraji. V prípade zvýšenej
potreby kurzov len po súhlase Centra odborných poradcov pri SZV.
organizovanie výstav a súťaží – za oprávnené náklady sa považujú najmä:
a) účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa
1. registračný poplatok,
2. výstavbu a zariadenie výstavného stánku,
3. zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,
4. zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,
b) prenájom výstavných priestorov,
c) dopravu a poistenie exponátov,
d) vzorky včelích a včelárskych produktov určených na ochutnávky,
e) materiál potrebný na prípravu súťažných exponátov,
f) ceny a reprezentačný materiál, a to najviac 330 eur za podporný rok.
účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných
podujatiach - nutné schválenie COP SZV
publikačná, osvetová a propagačná činnosť – pre realizáciu aktivít/vydávanie
publikácií s rozpočtom nad 1000 € nutné schválenie Centrom odborných poradcov
SZV
nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky: pod audiovizuálnou a výpočtovou
technikou sa rozumie najmä: 1 ks prenosný počítač, 1 ks dataprojektor, 1 ks projekčné
plátno, 1 ks multifunkčné zariadenie 1 krát za 5 rokov na ZO SZV. Doporučený
spôsob obstarávania: ZO SZV si techniku obstarávajú samostatne. Nad 1000 € je
potrebné doložiť 3 cenové ponuky.
koordinácia a odborné poradenstvo včelárom – zabezpečuje Centrum odborných
poradcov pri ZSV a administratívne zabezpečuje sekretariát ZSV
zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie medu
a včelích produktov:
Podmienky:
- dotácia na zariadenie rovnakého druhu 1x za 5 rokov
- pri technických pomôckach opatrených výrobným číslom predložiť kópiu dokladu
s uvedením výrobného čísla zariadenia.
- v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa predložiť preklad účtovných dokladov
a u platby v cudzej mene prepočet cudzej meny na euro
1. Zariadenie na vytáčanie medu – medomet:
a) včelár s 3 – 30 včelstvami: 1 ks/včelár za 5 rokov - tangenciálny, radiálny alebo
zvratný – pre výpočet výšky refundácie sa berie do úvahy maximálna
nadobúdacia cena do 1 000 € vrátane DPH, pri nákupe nad 1 000 € predložiť 3
cenové ponuky
b) včelár s 31 – 300 včelstvami: 1 ks/včelár za 5 rokov - tangenciálny, radiálny
alebo zvratný – v maximálnej nadobúdacej cene do 1 600 € vrátane DPH, pri
nákupe nad 1000 € predložiť 3 cenové ponuky

§ 6 ods. 2 zákona 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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c)

2.
3.
4.
5.
6.

7.
a)
b)
8.
a)
b)
c)

pre včelárske združenia včelárov s viac ako 1 000 včelstvami sumárne
(regionálne medárne, regionálne metodické včelárske centrá, ukážkové včelnice
a obdobné odborné včelárske zoskupenia) na základe osobitných projektov,
s primeraným uplatnením štruktúry projektov a požiadaviek na majiteľov
ukážkových včelníc podľa – Smernica č. 1/2012 pre tvorbu projektov
na budovanie ukážkových včelníc – VČELÁR 04/2012.
Miešačka alebo pastovacie zariadenie: 1 ks/včelár za 5 rokov v max. nadobúdacej
cene do 500 € vrátane DPH.
Odviečkovacie zariadenie: 1 ks/včelár za 5 rokov s max. nadobúdacej cene do
3 500 € vrátane DPH, pri nákupe nad 1 000 € predložiť 3 cenové ponuky
Dekantačná nádoba: 1 ks/včelár za 5 rokov v max. nadobúdacej cene do 600 €
vrátane DPH.
Čerpadlo na med: 1 ks/včelár za 5 rokov v max. nadobúdacej cene do 1 200 €
vrátane DPH, pri nákupe nad 1 000 € predložiť 3 cenové ponuky
Tepelná komora: môže zahŕňať vykurovací zdroj, tepelný agregát s reguláciou,
výplne otvorov – tepelnoizolačné dvere, tepelná izolácia; sumárna nadobúdacia
cena max. 1 500 € vrátane DPH. Pri obstaraní technických súčastí, ktorých cena
presahuje viac ako 1 000 € je potrebné predložiť 3 cenové ponuky.
Nádoba umožňujúca miešanie a temperovanie medu:
včelár s 3 – 30 včelstvami: 1 ks/včelár za 5 rokov v celkovej nadobúdacej cene
do 500 €
včelár s 31 – 300 včelstvami: 1 ks/včelár za 5 rokov v celkovej nadobúdacej
cene do 1 000 €
Plnička medu:
včelár s 3 – 30 včelstvami: 1 ks/včelár za 5 rokov v max. nadobúdacej cene
do 1 500 € vrátane DPH, pri nákupe nad 1 000 € predložiť 3 cenové ponuky
včelár s 31 – 300 včelstvami: 1 ks/včelár za 5 rokov v max. nadobúdacej cene
do 5 000 €, pri nákupe nad 1 000 € predložiť 3 cenové ponuky
pri nákupe plničky medu, plniacej linky v cene nad 5 000 € vrátane DPH – len
na základe osobitných projektov predkladaných Centru odborných poradcov pri
SZV

Za technické pomôcky a zariadenia na získavanie a spracovanie medu a včelích
produktov sa nepovažuje: úľová zostava, úľová váha, refraktometer,
konduktometer, dymák, včelárske rukavice, dehumidifikátor.
i) Budovanie školských a ukážkových včelníc – pre novozaložené včelnice až po
schválení projektu - v súlade s príslušnými smernicami (Smernicou pre budovanie
školských včelníc a Smernicou pre budovanie ukážkových včelníc). Pri nákupe
zariadenia v cene 1000 € a viac predložiť 3 cenové ponuky.
j) Ochrana včelstiev pred voľne žijúcou zverou –refundácia vo výške najviac 500 €
za podporný rok. Podporu je možné poskytnúť na nákup toho istého zariadenia 1 krát
za 5 rokov.
2) § 4 KONTROLA VARROÁZY
a) úhrada nákladov za nákup liečebných a preventívnych prostriedkov na liečbu varroázy
– v záujme racionálneho využitia finančných prostriedkov odporúčame nakupovať za
ceny rovnaké alebo nižšie ako poskytuje Výrobno-odbytové družstvo (ďalej len
„VOD“). V prípade nákupu za vyššie jednotkové ceny ako poskytuje VOD, bude na
refundáciu započítaná len suma jednotkových cien podľa cenníka VOD. ZO SZV by
mali realizovať hromadný nákup liečiv pre všetkých členov organizácie.
b) úhrada nákladov spojených s aplikáciou aerosólu alebo použitím iných
technologických zariadení povolených v Slovenskej republike pri prevencii alebo
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liečení varroázy – podporu si možno nárokovať na to isté opatrenie len jeden krát za
podporný rok – iba v rámci I. výplatného termínu. Podpora môže byť poskytnutá
len na počet včelstiev jednotlivých chovateľov včiel evidovaných v CRV k dátumu
ošetrenia t.j. evidencia k 30.9. AÚVL zodpovedá a ZO SZV potvrdzuje správnosť
počtov včelstiev, na ktoré je žiadaná podpora.
c) úhrada nákladov na prehliadky včelstiev - podporu si možno nárokovať na to isté
opatrenie len jeden krát za podporný rok. Podpora môže byť poskytnutá len na počet
včelstiev jednotlivých chovateľov včiel evidovaných v CRV podľa dátumu
prehliadky.
d) úhrada nákladov za nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných
certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy – podpora sa môže
poskytnúť na nákup kompresora 1 krát za 5 rokov a na nákup aerosólového vyvíjača
1 krát za 3 roky
Doporučený spôsob obstarávania: ZO SZV si techniku obstarávajú samostatne. Nad
1000 € je potrebné doložiť 3 cenové ponuky.
e) úhrada nákladov za nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom
Varroa destructor - v množstve 1 ks na 10 včelstiev. Nákup realizovať len od
dodávateľov, ktorí splnili podmienky prieskumného konania pre dodávateľov úľových
zostáv (časopis Včelár č. 9/2012 a 10/2012).
3) § 5 RACIONALIZÁCIA SEZÓNNEHO PRESUNU VČELSTIEV
a) úhrada nákladov na zariadenie na sezónny presun včelstiev.
Predložiť kópiu dokladu s uvedením výrobného čísla zariadenia, ak je ním opatrené.
Podporu možno poskytnúť najmä na:
 špeciálne dopravné prostriedky okrem automobilov, kočovné vozy (dopravné
prostriedky určené na presun včelstiev v teréne).
 nakladacie zariadenia (mechanické, hydraulické a elektrické zariadenia na
dvíhanie včelstiev, medu): 1 ks/včelár za 5 rokov v nadobúdacej cene max. 3000 €
vrátane DPH. Pri vyššej nadobúdacej cene – len na základe osobitného projektu.
Pri nadobúdacej cene vyššej ako 1000 € preložiť 3 cenové ponuky.
 Prívesy (prívesné vozíky na presun včelstiev) – za osobný a terénny automobil:
Pri zákazkách 1000 € a viac predložiť 3 cenové ponuky.
o včelár s 3 – 30 včelstvami: 1 ks v max. nadobúdacej cene do 1 200 € vrátane
DPH
o včelár s 31 – 150 včelstvami: 1 ks v max. nadobúdacej cene do 2 500 € vrátane
DPH
o včelár so 151 a viac včelstvami: 1 ks v max. nadobúdacej cene do 6 000 €
vrátane DPH
o finančne náročnejšie investície na nákup prívesných vozíkov je potrebné
odôvodniť v osobitnom projekte predloženého Centru odborných poradcov pri
SZV
 Palety (podstavce na umiestnenie včelstiev): 1 ks/včelár za 5 rokov v max.
nadobúdacej cene do 1 000 €, finančne náročnejšie len na základe projektu
predloženého Centru odborných poradcov pri SZV.
Podpora sa môže poskytnúť na nákup toho istého zariadenia 1 krát za 5 rokov.
b) úhrada nákladov na nákup zariadení na úpravu sezónneho stanovišťa včelstiev
 jeden kočujúci včelár: 1 ks motorová píla v max. nadobúdacej cene do 600 €
vrátane DPH,
 jeden kočujúci včelár: 1 ks krovinorez v max. nadobúdacej cene do 600 € vrátane
DPH,
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jeden kočujúci včelár: 1 ks agregát na výrobu elektrickej energie na použitie
prostriedkov na úpravu kočovných stanovíšť: napätie 220 V príkon max. 3 kW –
v max. nadobúdacej cene do 600 € vrátane DPH,
Podpora sa môže poskytnúť na nákup toho istého zariadenia 1 krát za 5 rokov.
c) vypracovanie a realizáciu projektu na zlepšenie pastevných podmienok včelstiev
a signalizačnej služby kvitnutia nektárodajných rastlín
 návrh projektu musí byť schválený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR (ďalej len „ministerstvo“). Návrhy projektov sa prostredníctvom
žiadateľa predkladajú ministerstvu na schválenie v termíne do 31. júla.
d) nákup zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných
zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu
o včelár s 1-30 včelstvami – výška podpory max. 200 €
o včelár s 31 a viac včelstvami – výška podpory max. 330 € za podporný rok.
Podpora sa môže poskytnúť na nákup toho istého zariadenia 1 krát za 5 rokov.
4) § 7 OPATRENIA NA PODPORU OBNOVENIA STAVU VČELSTIEV
c) nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej
včely a na nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie pre začínajúcich včelárov:
 pomoc je poskytovaná na maximálne 5 včelstiev a úľových zostáv, pričom ako
referenčná cena pre výpočet pomoci je stanovená cena najlacnejšej úľovej zostavy
v danej kategórii, rovnako sa môže postupovať v prípade nákupu včelstiev
osadených matkami. Podporu je možné poskytnúť len na nákup od dodávateľov,
ktorí splnili podmienky prieskumného konania na dodávateľov úľových zostáv
a včelstiev – vyhodnotenie v časopise Včelár č. 9/2012 a 10/2012 a rovnako
v Smernici SZV č. 4/2013 pre využitie podpory pre začínajúcich včelárov podľa
nariadenia vlády SR č. 31/2011 Z. z.
 prijímateľ pomoci musí byť začínajúci včelár, ktorý počas posledných piatich
rokov nechoval včely a absolvoval školenie pre začínajúcich včelárov – má v čase
predkladania podkladov na refundáciu ukončené vyžadované školenie (učebný
odbor včelár, včelárka, kurz Školenie pre začínajúcich včelárov alebo
absolvovanie štátnicovej skúšky z odboru včelárstvo na vysokej škole).
 do CRV sa začínajúci včelár prihlási najskôr v deň nákupu včelstiev.
 podrobné informácie sú uvedené v Smernici č. 4/2013 pre využitie podpory pre
začínajúcich včelárov podľa nariadenia vlády SR č. 31/2011 Z. z.
Pri požiadavkách na realizáciu investičných projektov s finančným nákladom vyšším
ako 8 300 € (250 046,0 Sk) je potrebné tieto podložiť osobitným projektom predloženým
Centru odborných poradcov pri SZV s pomerným uplatnením štruktúry projektu
a požiadaviek Smernice pre tvorbu projektov na budovanie ukážkových včelníc.
Podmienky určené nariadením vlády SR č. 31/2011 Z. z., z 2. februára 2011
o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní
s včelími produktmi nie sú touto Smernicou dotknuté.
Smernica bola schválená Výkonným Výborom SZV dňa 19.4.2013, smernica
nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť dňom zverejnenia.

........................................................
Ing. Ľudovít Gál
predseda SZV
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Príloha
VZOR vyhodnotenia prieskumného konania a zdôvodnenie výberu víťaznej cenovej
ponuky pri zákazkách s nízkymi hodnotami (1 000 € až 10 000 € bez DPH)
Obstarávateľ (prijímateľ pomoci):
Meno a priezvisko prijímateľa pomoci (pri právnickej osobe názov, sídlo, IČO)
Číslo z Centrálneho registra včelstiev (nevypĺňa ZO SZV):
Počet včelstiev podľa CRV (nevypĺňa ZO SZV):
Predmet zákazky (názov, parametre):
Druh predmetu zákazky (tovar, služba, práce):
Kritériá pre vyhodnotenie ponúk:
1.
2.
Dátum vykonania prieskumu trhu:

Zoznam cenových ponúk:
Por.
Uchádzač
Ponúkaná Ponúkaná
Spôsob
Kritérium 1
(Obchodné
č.
cena v €
cena v €
získania
(splnené/
meno, sídlo)
informácie
nesplnené)
Cena bez
Cena s
o cene*
DPH
DPH
1.
2.
3.
* (napr. Výzva/dopyt na predloženie cenovej ponuky, internet /e-shop/, katalóg, cenník)

Kritérium 2
(splnené/
nesplnené)

Určenie víťaznej cenovej ponuky (obchodné meno, sídlo):
Zdôvodnenie výberu víťaznej cenovej ponuky:

V .................................. dňa ........................................
.......................................................
Podpis prijímateľa pomoci
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