SMERNICA SZV č. 4/2013
PRE VYUŽITIE PODPORY PRE ZAČÍNAJÚCICH VČELÁROV PODĽA
NARIADENIA VLÁDY SR č. 31/2011 Z. z.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Nariadenie vlády SR č. 31/2011 Z. z. v §7 Opatrenia na obnovenia stavu včelstiev v ods.
1, písm. c) dáva možnosť začínajúcemu včelárovi získať refundáciu do 80 % nákladov na
nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej
včely ako aj refundáciu do 80% nákladov na nákup úľovej zostavy na ich osadenie.
2. Pretože sa jedná o verejné zdroje, prináleží Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej
len „PPA“) a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV
SR“) právo kontroly účelnosti vynaloženia týchto zdrojov a je potrebné vydať túto
smernicu, ktorá upraví jednotlivé postupy pri využití tejto podpory.
Článok 2
Všeobecné a osobitné ustanovenia
1. Povinné doklady podľa Metodického postupu PPA:
a) informácia o počte zakúpených včelstiev, s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 31,
ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup
nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely
a na nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie (príloha č. 6 tejto Smernice)
b) doklady preukazujúce nákup včelstiev podľa prílohy č. 32 (Nákup včelstiev –
preberací protokol, príloha č. 7 tejto Smernice)
c) kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev, potvrdeného RVPS
d) doklad, že zakúpené včelstvá sú osadené matkami z plemenných chovov slovenskej
kranskej včely (evidenčný lístok matky)
e) doklad o absolvovaní školenia pre začínajúcich včelárov (prílohu č. 31 metodického
postupu PPA je potrebné opatriť podpisom školiteľa – absolventi školenia v Strednej
odbornej škole Pod Bánošom v Banskej Bystrici nemusia vyžadovať od svojho
školiteľa – školiteľ ich podpíše centrálne na SZV, môžu teda odovzdať len potvrdenie
o absolvovaní školenia (výučný list/osvedčenie) )
f) čestné vyhlásenie začínajúceho včelára, že počas posledných piatich rokov nechoval
včely (vzor v prílohe č. 5 tejto Smernice)
g) 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 príjmového
pokladničného dokladu alebo kópia výpisu z účtu)
h) doklad o prieskume trhu na nákup nových úľov s najmenej tromi cenovými ponukami
(začínajúci včelár nepredkladá, keďže bolo vykonané centrálne prieskumné konanie –
príloha č. 1)
i) ak prijímateľ pomoci nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie, že nie je platiteľom
DPH
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2. Stredná odborná škola pod Bánošom organizuje a vykonáva akreditované školenie pre
začínajúcich včelárov, v celkovej dĺžke 56 hodín. Toto školenie kopíruje priebeh prác
včelára počas celého roku a končí záverečnou skúškou. SOŠ vydá o absolvovaní školenia
doklad v súlade s príslušnými predpismi. Ako náhrada absolvovania tohto školenia sa
uznáva aj absolvovanie učebného odboru Včelár – Včelárka alebo absolvovanie štátnej
skúšky zo včelárstva na vysokej škole. V prípade vykonania štátnej skúšky zo včelárstva
je potrebné predložiť kópiu dokladu preukazujúceho úspešné absolvovanie štátnej skúšky.
3. V auguste roku 2012 bol na SOŠ Pod Bánošom 80, Banská Bystrica vykonaný prieskum
trhu určený k vygenerovaniu najnižšej ceny predpísaných úľových zostáv a ponuky
včelstiev. Prieskum vykonala komisia vymenovaná Ústavom včelárstva v Liptovskom
Hrádku. Predsedom komisie bol Ing. Jaroslav Gasper. Výsledky tohto prieskumu tvoria
prílohu č. 1 tejto smernice. K takto vygenerovaným cenám a dodávateľom treba pripočítať
aj cenu plemennej matky, ktorá je už súčasťou nakupovaného včelstva, pričom matka
bude refundovaná do výšky ako poskytovaná dotácia podľa § 7 ods. 3 písm. a) a písm. b)
nariadenia vlády SR č. 31/2011 – 10 EUR za voľne spárenú a 15 EUR za inseminovanú
včeliu matku.
4. Dodávateľ včelstiev nakúpi za dohodnutú cenu včelie matky zo šľachtiteľského alebo
rozmnožovacieho chovu, ktorý vlastní dekrét chovateľa matiek.
5. Dodávateľ včelstiev pri predaji začínajúcemu včelárovi priloží k včelej matke evidenčný
lístok matky.
6. Dodávateľ včelstiev dodá začínajúcemu včelárovi zároveň:
a) kópiu sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev, potvrdeného RVPS
b) doklad, že zakúpené včelstvá sú osadené matkami z plemenných chovov slovenskej
kranskej včely (evidenčný lístok matky)
c) potvrdí doklady preukazujúce nákup včelstiev podľa prílohy č. 32 (Nákup včelstiev –
preberací protokol)
7. Kvalita úľových zostáv, ako aj stav nakupovaného včelstva a potrebné doklady tvoria
prílohu č. 2 tejto smernice – Požiadavky na včelstvo.
8. Rámiky nie sú súčasťou ceny úľovej zostavy. (Vzor faktúr na dodávku včelstiev
a úľových zostáv je v prílohe č. 3 a v prílohe č. 4). Do faktúr neuvádzať iné položky
okrem úľových zostáv, včelstiev a matiek.
9. Nárok na získanie podpory podľa nariadenia vlády SR č. 31/2011 majú len tí začínajúci
včelári, ktorí min. 5 rokov pred dátumom získania včelstiev neboli zapísaní v Centrálnom
registri včelstiev v Liptovskom Hrádku.
10. Táto smernica určuje postup, ktorý by mal žiadateľ dodržať, aby sa vyhol problémom pri
žiadaní podpory:
a) absolvovanie školenia pre začínajúcich včelárov, resp. jeho náhrady. Školenie musí
absolvovať v priebehu predchádzajúceho podporného roka (alebo skôr) pred rokom,
v ktorom si žiada podporu
b) naplánovanie podpory pre začínajúcich včelárov v Žiadosti o schválenie pomoci
u svojej ZO SZV pre včelársky rok, v ktorom chce čerpať dotačnú podporu – termín
pre odovzdanie Žiadosti o schválenie pomoci je každoročne určený Obežníkom,
záujem o čerpanie podpory je však vhodné nahlásiť u ZO SZV vždy najneskôr
2

c)

d)
e)

f)

g)

do 15.6. príslušného roka
od 1. septembra príslušného roka až do 15. júla roka nasledujúceho môže začať
nakupovať úľové zostavy u vybraných dodávateľov uvedených v prílohe č. 1 (účtovné
doklady vystavené od 1.septembra do 31.mája je však nutné predložiť v rámci
I. výplatného termínu, účtovné doklady vystavené od 1.júna do 15.júla je nutné
predložiť v rámci II. výplatného termínu)
od 30. apríla až do 15. júla môže nakupovať včelstvá u dodávateľov uvedených
v prílohe č. 1. Tieto včelstvá sú opatrené plemennými matkami.
všetky doklady vrátane dokladov o úhrade dodá začínajúci včelár najneskôr
do 31. júla svojej ZO SZV a tá následne požiada o poskytnutie pomoci podľa
nariadenia vlády SR č. 31/2011 až do výšky 80% pre najviac 5 úľových zostáv
a najviac 5 včelstiev osadených plemennými matkami.
po poskytnutí podpory Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Združeniu Slovenská
včela bude podpora následne zaslaná na účet ZO SZV a tá ju preukázateľne prevedie
na predmetného včelára, ktorý o pomoc požiadal.
V zmysle §2 ods. 1 príloha č.1 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR č. 206 z 9.júna 2012 o identifikácii a registrácii včelstiev začínajúci včelár
najskôr v deň nákupu včelstiev písomne oznámi RVPS:
1. začiatok chovu včelstiev
2. vznik stanovišťa včelstiev

Článok 3
Záverečné ustanovenia
1. Tento predpis je záväzný pre všetky organizačné zložky SZV, schválený bol dňa
19.4.2013, platnosť nadobúda dňom schválenia a účinnosť dňom zverejnenia.

Ing. Ľudovít Gál
predseda SZV
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Príloha č. 1
Vybraní výrobcovia jednotlivých úľových zostáv a dodávateľov včelstiev pre
začínajúcich včelárov podľa § 7 ods. 1 písm. c) NV 31/2011 Z. z.
Výrobcovia úľových zostáv a ceny
Úle

Majerník

SOŠ

3 ND B
3 ND
OLG
4 ND A
4 ND E
5 ND 2/3 LG
4 ND 3/4 LG
B ND + 2 ND A
B ND + 3 ND E
Jumbo LG + 3 ND 3/4
LG
JUMBO LG + 3 ND 2/3
LG
JUMBO LG + 3 ND 1/2
LG

84

92,1

82

96,6

82
91

96,3
-

101
97
86
100

88,8
101,6
90
99
93,6
90
96,2

-

-

-

99,5

-

-

-

95

-

-

-

91,4

2 ND B + ND A
2 ND B + ND E
2 ND OLG + 2 ND 3/4
LG
2 ND OLG + 2 ND 2/3
LG
2 ND OLG + 2 ND 1/2
LG

83
81

-

88
87

93,3
90,4

-

-

-

99

-

-

-

96

-

-

-

93,6

Výrobca

Ruman - uteplené úle Kolomý

Zostava

VND

NND

Dadant systém

Kombinovaný
systém

96
88

Vybraní dodávatelia včelstiev s cenami za jeden obsadnutý rámik
rámik

A
B
E
2/3 LG
3/4 LG

Gál
6,3
8
4,6

Štiblár
7

Tóma
6
8

Erdélyi
10

SOŠ

Chlebo

8

Kováč
7

4
6

Najnižšia
ponuka
6
7
4,6
4
6

Červenou farbou sú vyznačené najnižšie ceny, od ktorých sa odvíja cena pri preplácaní podľa
NV 31/2011 Z.z.
Títo výrobcovia úľov a dodávatelia včelstiev boli vybraní na výberovom konaní, ktoré sa
konalo dňa 26. júla 2012 na SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici. Členovia pracovnej
/výberovej/ komisie : Ing. Jaroslav Gasper, Ing. Michal Mačička CSc., Ing. Ján Kopernický
CSc., Jozef Tóma, Miroslav Novák, PhDr. Ján Repka.
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Príloha č. 2
Požiadavky na včelstvo
Podpora na včelstvá – odložence – môže byť poskytnutá len vtedy, ak je predmetné včelstvo
zdravé, má všetky štádiá plodu a je osadené na plástoch dole uvedených rámikových mier.
V jarnom období (pri nákupe od 30. apríla do 15. júna) včelstvá musia obsadať 5 plástov
rámikovej miery B alebo úmerne prepočítané plochy ostatných rámikových mier, z toho
minimálne 3 plásty s plodom a včelami a jeden až dva plásty so zásobami a obsadené včelami
a má matku z plemenného chovu. Preplatených bude maximálne 5 plástov rámikovej miery B
alebo prepočítané na iné rámikové miery.
V letnom období (pri nákupe od 16. júna do 15. júla) včelstvá musia obsadať 7 plástov
rámikovej miery B, z toho minimálne 5 plástov s plodom a včelami a jeden až dva plásty zo
zásobami a včelami a má matku z plemenného chovu, alebo úmerne prepočítané plochy
ostatných rámikových mier. Odložence sa preplácajú len tie, ktoré boli predané do 15. júla.
Preplatených bude maximálne 7 plástov rámikovej miery B alebo prepočítané na iné
rámikové miery. Cenu odloženca odvíjať od ceny jedného včelami obsadnutého plástu typu
B. Matka sa hodnotí samostatne. Ostatné doklady, ktoré musí kupujúci predložiť, sú
zakotvené v Metodickom postupe PPA.
Ďalšie požiadavky:
1.Včelstvo musí byť na nových rámikoch a plástoch max. rok starých
2.Včelstvo musí mať matku z plemenného chovu max. 1 rok starú, ktorej pôvod predávajúci
preukáže evidenčným lístkom matky
3.Predávajúci musí mať povolenie od príslušnej RVPS na presun včiel
4.Predávajúci musí mať urobený rozbor meliva na spóry moru včelieho plodu
Tabuľka prepočtu plochy a oceňovania plástov
Rámiková miera
Typ

Plocha

Prep.

plástu

plástu

koefic.

dm2

plochy

B

19,8

1

A

15,3

0,77

E

11,3

0,57

1,2 LG

9,2

0,46

2/3 LG

11,1

0,56

¾ LG

13,3

0,67

Originál
LG

17,4

0,89

5

Jumbo
LG

21,9

1,11

Vypracovali: Ing. Jaroslav Gasper, Ing. Ján Kopernický
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Príloha č. 3
Vzor faktúry – nákup úľovej zostavy
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Príloha č. 4
Vzor faktúry – nákup včelstiev osadených plemennými matkami
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Príloha č. 5
Vzor čestného vyhlásenia k registrácii v CRV

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Podpísaný ........................................................................, nar.........................................,
r. č. :.............................., trvale bytom .........................................................................................
týmto vyhlasujem, že počas posledných piatich rokov som nechoval včely.

Toto vyhlásenie dávam pre účely poskytnutia podpory pre začínajúcich včelárov
v zmysle §7 ods.1 písm. c) nariadenia vlády SR č. 31/2011 Z. z.

V ......................................, dňa............................

....................................................................
(vlastnoručný podpis)
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Príloha č. 6
Príloha č. 31 k metodickému postupu pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení
na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi

Nákup nových včelstiev a nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie pre
začínajúcich včelárov
1. Údaje o prijímateľovi pomoci:
Pečiatka organizácie:

Názov a sídlo organizácie:
Osoba oprávnená konať v mene organizácie (štatutárny zástupca):
Funkcia:
Meno, priezvisko, titul:
Podpis:
Prijímateľ pomoci:
Meno, priezvisko, titul:

Podpis:

Je prijímateľ pomoci platiteľom DPH:

Uplatní si platiteľ DPH odpočet DPH:

áno
nie
počet
zakúpených
nových
včelstiev:
číslo predajcu včelstiev
z centrálneho registra včelstiev
školenie pre začínajúcich včelárov absolvované
miesto:
dátum:

áno

nie

matky pochádzajú od chovateľa včelích matiek:
číslo dekrétu chovateľa včelích matiek:

meno školiteľa:

podpis školiteľa:

2. Rozpis nákladov - súpiska účtovných dokladov:
Pri nedostatku miesta pokračujte v tabuľke na samostatnom liste/listoch
Por.
číslo
položka
číslo
dokladu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

spolu:
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suma

poznámka

Príloha č. 31 k metodickému postupu pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení
na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi
3. Vyhlásenie prijímateľa pomoci
Prijímateľ pomoci vyhlasuje, že
a) všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,
b) sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich
sa na pomoc, o ktorú žiada,
c) počas posledných piatich rokov nechoval včely
d) sa mu na ten istý účel neposkytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov
Európskej únie,
e) súhlasí so spracovaním tu uvedených osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
f) poskytne súčinnosť kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane
kontrol na mieste,
g) je si vedomý toho, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade
nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý
môže byť udelená pokuta a povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc aj s úrokmi, resp. penále,
h) je si vedomý toho, že vylákanie príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z
rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne
záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to uvedením do
omylu v otázke ich splnenia, môže byť posúdené ako trestný čin subvenčného podvodu v
zmysle zákona č. 300/2005 Z. z.

................................................

.......................................................

Miesto a dátum

Meno a podpis osoby
oprávnenej konať v mene
prijímateľa pomoci
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Príloha č. 7
Príloha č. 32 k metodickému postupu pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení
na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi

Nákup včelstiev – preberací protokol
1. Chovateľ včelstiev - predávajúci:
Meno/názov
Adresa
Číslo v centrálnom registri včelstiev
Počet včelstiev v centrálnom registri
2. Kupujúci:
Meno
Adresa
Číslo v centrálnom registri včelstiev
3. Včelstvá
množstvo

cena za kus

cena celkom

Včelstvá

Chovateľ včelstiev:

............................................

Miesto a dátum

Kupujúci:

............................................

Miesto a dátum
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............................................

podpis

............................................

podpis

