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Zápis z prijatia JUDr. Gustáva Nogu u generálneho riaditeľa sekcie poľnohospodárstva 
Ing. Štefana Rybu, PhD. dňa 12.9.2018 na MPRV SR v Bratislave 

 
Prítomní: 
Ing. Štefan Ryba, PhD., Ing. Peter Juhász, Mgr. Nikola Svetláková (MPRV SR) 
Ing. Martina Rafajová, PhD., Mgr. Kristína Sloviková, Ing. Martina Sučíková (PPA)  
JUDr. Gustáv Noga v sprievode pána Alberta Grossa (AVS) 
 
Stretnutie sa konalo na základe požiadavky JUDr. Gustáva Nogu, predstaviteľa AVS. 

Na rokovaní bolo zo strany predstaviteľov AVS vyjadrená nespokojnosť so spôsobom podporovania 
slovenského včelárstva, ktorý sa snažia zmeniť už niekoľko rokov, ich návrhy sa však dodnes nestretli 
s pochopením. Zároveň ocenili pozitívnu zmenu nástupom súčasného vedenia. Za kľúčové považujú 
dostať finančnú pomoc priamo k včelárom, ktorí najlepšie vedia rozhodnúť o účele jej využitia. 
Zároveň otvorili otázku neoprávneného zadržiavania pomoci určenej svojim členom, Združením 
Slovenská včela. Zástupcovia PPA vysvetlili princíp vyplácania pomoci a kompetencie PPA a znova 
poskytli svoje stanovisko k tejto otázke, ktoré bolo uvedené v odpovediach na opakované podania 
JUDr. Gustáva Nogu.       

Predstavitelia MPRV SR deklarovali záujem a ochotu prijať opatrenia, ktoré by prispeli k ďalšiemu 
zlepšeniu situácie včelárov, zároveň zdôraznili, že je pritom nevyhnutné rešpektovať pravidlá 
stanovené EÚ. Zároveň dali garanciu na transparentné vyplácanie pomoci prostredníctvom PPA.     

Zúčastnení sa zhodli na nedostatočnej informovanosti včelárov zo strany svojich zástupcov -  
predstaviteľov včelárskych združení, kde vidia priestor pre zlepšenie. 

Predstavitelia AVS predložili na stretnutí konkrétny návrh pre novelu nariadenia vlády č. 135/2017  
Z. z., ktorý by mal umožniť poskytnutie priamej finančnej pomoci včelárovi na trvalé stanovište 
obdobne ako je to pri sezónnom presune včelstiev. K tomuto návrhu MPRV SR zaujíma nasledovné 
stanovisko: 

Nariadením vlády č. 135/2017 Z. z. došlo k implementovaniu komunitárnej legislatívy v oblasti 
včelárstva v rámci Spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov EÚ, ktorá zároveň reflektuje na 
Národný plán stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva pre aktuálne obdobie, ktoré končí v roku 
2019. Ministerstvo v súčasnosti pripravuje Národný program pre ďalšie obdobie, počnúc včelárskym 
rokom 2019/2020. Legislatívny rámec pre nové obdobie bude vymedzený v novom nariadení vlády 
SR. Zmeny žiadané zástupcami Asociácie včelárov Slovenska nie je možné implementovať do 
platného nariadenia vlády, nakoľko aktuálne platný Národný program navrhovaný spôsob 
poskytovania pomoci nevymedzuje. 

MPRV SR deklaruje záujem na ďalšej spolupráci s AVS na príprave nového obdobia, vymedzeného 
pripravovaným Národným programov rozvoja a stabilizácie včelárstva na Slovensku, berúc do úvahy 
aj skutočnosť, že zastupujú malý podiel organizovaných včelárov a včelstiev na Slovensku. 

 

Zapísal: Ing. Juhász 

 

Schválil: Ing. Ryba, PhD. 

 
Bratislava, 12.10.2018 

 
 


