
Asociácia včelárov Slovenska 
Určené pre ZO AVS                              3. mája 2018 

 

Obežník č. 4 

 

1. Žiadame tajomníkov jednotlivých ZO AVS, aby predkladali na ústredie AVS materiály, na ktoré budú 

žiadať čiastočné preplatenie podľa NV 135/2017 za podporné obdobie 2017/2018. Posledný termín 

na odovzdanie je 2. júl 2018. 

Nepredkladajte materiály na preplatenia ak ste si ich nežiadali. A tiež sa riaďte našou webovou 

stránkou AVS v sekcii dotácie.  

2. Žiadosti na podporný rok 1. august 2018 až 31. júl 2019, je potrebné predložiť na ústredie AVS 

najneskôr 30. mája 2018! Podľa vzoru uvedeného v prílohe. Dohoda jednotlivých ZO AVS je tu: 

http://asociacia.vcelarov.sk/wp-content/uploads/2018/03/%C4%8Cerpanie-pod%C4%BEa-NV-135-

2017-na-roky-2018-2019.pdf 

a treba sa riadiť NV 135/2017, ktorú vám prikladáme v prílohe tohto emailu. Techn. veci a zariadenia, 

ktorých náklady prevyšujú 1000 € sa akceptujú len ak konečným prijímateľom pomoci je registrovaná 

prevádzkáreň potravinárskeho podniku. Všetky zariadenia v rámci celého NV 135/2017 môžu byť 

preplatené jednému prijímateľovi pomoci max. vo výške 1600 €. Jedná sa o zariadenia v rámci 

zabezpečenia techn. pomôcok na získavanie, spracovanie a skladovanie včelích produktov, na 

ochranu pred voľne žijúcou zverou a pred krádežami, výpočtová technika a audiovizuálna, aerosólové 

vyvíjače, kompresory, zariadenia na sezónny presun včelstiev. Neakceptujú sa požiadavky na včelnice 

rôzneho typu, na prehliadky kočovných stanovíšť a úľové váhy. Snažíme sa akceptovať v max. miere 

tie kapitoly, ktoré sa týkajú najväčšieho počtu včelárov ako sú výstavy, prednášky a liečivá. 

3. Nebudú sa preplácať metličky, vidličky. sitká a pod. Budeme akceptovať len zariadenia 

s minimálnou nákupnou cenou 60 €. Výnimkou sú refraktometre na hodnotenie kvality medu. 

Refraktometrom akceptujeme aj nižšiu cenu ako 60 €. Nádobu na skladovanie medu si môžete kúpiť 

len jednu raz za 5 rokov.  

3. 20. apríla 2018 oznámil Ing. Peter Harag svoju abdikáciu z funkcie predsedu AVS a ostáva radovým 

členom AVS. Tým pádom kompetencie predsedu preberá tajomník AVS Albert Gross až do snemu 

AVS, ktorý plánujeme uskutočniť v mesiacoch október – november, kedy už bude jasné (po 5. sept.) 

koľko máme členov a včelstiev.  

4. Nahlasovanie stavov včelstiev do CRV sa uskutoční k 5. septembru podľa Vyhlášky 285/2017. 

Predpokladáme, že v mesiaci august.  

5. Žiadame tie ZO AVS, ktoré ešte neodviedli členské do AVS za rok 2018, aby tak urobili čím skôr. 

Číslo transparentného účtu je na naše webovej stránke v časti „Zaujímavé stránky“. Nezabudnite tam 

uviesť: „ členské 2018“ a názov svojej ZO. Členské je schválene v sume 0,30 €/včelstvo/rok.  

6. Najvhodnejší termín prijímania členov do AVS je k 5. septembru a to z toho dôvodu, že k tomuto 

dátumu sa bude prihliadať na počet včelstiev, z ktorého vyjde suma pre jednotlivých žiadateľov.  

7. Tvorí sa nový NPSRSV. Pripomienky a návrhy prosíme najneskôr do 30. mája na email: 

asociacia@vcelarov.sk 

 

S pozdravom Rada AVS     tajomník AVS Albert Gross 
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