
Doplnenie žiadosti o poskytnutie pomoci na rok 2019/2020 podľa NV 337/2019

Požiadavky na čerpanie dotačných prostriedkov v podpornom roku 2020/2021

Tel.: 0556425226 e-mail:  jgasper@seznam.cz                             

Termín prednášky/seminára

(deň, mesiac, rok) + čas začiatku
Téma prednášky/seminára 

Miesto konania           

(uviesť presnú adresu)
do 280 €

Druh 

(P/S*)

14.11.2020 9.30 hod. Ekologický chov včiel BZ UPJŠ P

14.11.2020 13.30. hod. Anatómia, morfológia a fyziológia včiel BZ UPJŠ P

15.11.2020 10.00 hod. Včelie produkty BZ UPJŠ P

23.2.2021 16.30. hod. Právo, ekonomika, propagácia BZ UPJŠ P

25.2.2021 16.30. hod. Choroby včiel BZ UPJŠ P

20.9.2020, 14:00 Včelárske produkty
Posádkový klub OS SR, 

Mukačevská 20, Prešov P

8.11.2020, 14:00 Všeobecné včelárstvo
Posádkový klub OS SR, 

Mukačevská 20, Prešov P

7.3.2021,14:00
Právo, ekonomika, propagácia, marketing alebo 

ekológia včelárstva

Posádkový klub OS SR, 

Mukačevská 20, Prešov P

13.2 2021 10:00 Nové smery vo včelárstve Žemberovce €280,00 P

28.11.2020 10:00 Prevencia a tlmenie chorôb Kežmarok €280,00 P

13.02.2021 13:00 Technológia včelárenia Kežmarok €280,00 P

Údaje o organizácii:

§ 5 ods. 1 písm. a) Organizovanie prednášok/seminárov 

Názov R SVS resp.  včelárskeho združenia na území SR :  Asociácia včelárov Slovenska

Sídlo: Košice, Humenská 10, 040 11

Údaje o štatutárnom zástupcovi - priezvisko, meno, titul: Gasper, Jaroslav, Ing.

 č. účtu organizácie: SK4209000000005129557224

Identifikačné číslo organizácie z MV SR: 50680722

Podpora na opatrenie technická pomoc podľa (§ 5 NV č. 337/2019 Z. z.)
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Meno vedúceho včelárskeho 

krúžku
Dátum a čas konania

Miesto konania           

(uviesť presnú adresu)
Počet členov VK do 800 €

Hradil Peter 15.9.2020 14:00 Lučenec €6,00 €650,00

Slobodník Jozef od 10.9.20 každý párny štv. o14:00 ZŠ Nižna brána, Kežmarok €6,00 €800,00

Zabezpečenie letného kurzu 

včelárstva 

Dátum a čas konania
Miesto konania           

(uviesť presnú adresu)
Počet účastníkov do 1000 €

Plánovaný termín vzdelávacieho 

programu /kurz/

Téma vzdelávacieho programu (podľa 

zoznamu akreditovaných vzdelávacích 

programov MŠ SR):

Miesto konania           

(uviesť presnú adresu)
Počet zúčastnených

do 900 €                             

do 1800 €

20.1.2021 AÚVL UPJŠ Košice €45,00 €900,00

Pozn 1.: Pomoc možno poskytnúť vo včelárskom roku na zabezpečenie najviac jednej prednášky alebo jedného seminára na každých 50 včelárov , ktorých podľa 

údajov v registri včelstiev ku dňu uskutočnenia prednášky alebo seminára združuje konečný prijímateľ pomoci. Konečnému prijímateľovi  napr. so 46 členmi nie je 

možné poskytnúť pomoc, konečný prijímateľ pomoci musí mať aspoň 50 členov ku dňu uskutočnenia prednášky alebo seminára. Konečnému prijímateľovi s 52 členmi 

nie je možné poskytnúť pomoc na dve prednášky alebo semináre. Na dve prednášky alebo semináre je potrebné, aby konečný prijímateľ pomoci združoval aspoň 100 

včelárov. Na tri prednášky alebo semináre je potrebné, aby konečný prijímateľ pomoci združoval aspoň 150 včelárov, atď.

§ 5 ods. 1 písm. b) Zabezpečenie včelárskeho krúžku 

§ 5 ods. 1 písm. c) Zabezpečenie letného kurzu včelárstva pre účastníkov vo veku 6 až 19 rokov 

§ 5 ods. 1 písm. d) Zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe 

Pozn 2.: Vedúci včelárskeho krúžku môže viesť max. 2 krúžky

Pozn 1.: Vzdelávací program môžu realizovať akreditované inštitúcie v oblasti včelárstva  - nahlasuje sa len požiadavka na zúčastnenie sa vzdelávacieho 

programu.

* označiť, či sa jedná o prednášku alebo seminár

Pozn 2.: Vzdelávací program je vykonaný za účasti najmenej 15 účastníkov (včelárov alebo včelárskych začiatočníkov), alebo za účasti najmenej 7 včelárov, ktorého 

témou je inseminácia matiek včely medonosnej alebo senzorické hodnotenie včelárskych produktov.
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Názov včelárskej konferencie Téma včelárskej konferencie Dátum a čas konania
Miesto konania           

(uviesť presnú adresu)
do 100 €

Termín exkurzie (deň, mesiac, rok) Názov školskej alebo ukážkovej včelnice
Miesto konania           

(uviesť presnú adresu)
Predpokladaná  cena €

Termín podujatia (deň, mesiac, 

rok)
Názov podujatia

Miesto konania           

(uviesť presnú adresu)
Predpokladaná  cena €

Názov publikácie/materiálu Autor publikácie/materiálu* Predpokladaná  cena € Počet výtlačkov*

* vypĺňa sa v prípade publikácie

Termín (deň, mesiac, rok) Názov podujatia
Miesto konania           

(uviesť presnú adresu)
Predpokladaná  cena €

§ 5 ods. 1 písm. j) Uskutočnenie včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, národného alebo medzinárodného včelárskeho podujatia 

§ 5 ods. 1 písm. i) Publikačná, osvetová a propagačná činnosť

§ 5 ods. 1 písm. g) Zabezpečenie exkurzie pre členov včelárskeho krúžku na školské alebo ukážkové včelnice v SR

§ 5 ods. 1 písm. h)  Zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva 

§ 5 ods. 1 písm. e) Zabezpečenie včelárskej konferencie 
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6. - 22. 11. 2020 Včelárstvo BZ UPJŠ KE €500,00

9.8.2020
Propagačná výstava včelích produktov/Hradné 

hody/
Podhradík € 500,00

5.7.2021 Včelársky deň Šarišské Bohdanovce € 500,00

Predpokladaná  cena €

€500,00

€500,00

€300,00

€200,00

€100,00

Kategória opráv. nákladov podľa 

NV 337/2019

Priezvisko, meno, titul včelára Konkrétny druh 

zariadenia

Predpokladaná  cena € 

min. 100€

Zariadenia na odvčelovanie alebo 

manipuláciu s medníkmi alebo 

včelárskymi rámikmi pri medobraní

Krupeľák Marián

Odvčeľovač rámikov €300,00

Marek Ján Smyk + nádoba €150,00

Šušková Ivana ometač €250,00

Peter Šoltýs Ometač včiel € 500,00

Zariadenia na odviečkovanie 

medových plástov Bolčáková Zuzana Odviečkvoacie zariadenie €400,00

Darila Marek Odviečkovací stôl €300,00

Dudjak Dušan, Ing. Odviečkovací stôl €400,00

Focko Ján Odviečkovač €200,00

§ 5 ods. 1 písm. k)  Obstaranie výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva pre včelárske združenie, zriadenie 

pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti pre včelárske združenie, používanie elektronickej komunikačnej služby 

včelárskym združením alebo vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie informačného systému využívaného včelárskym 

združením 

Zariadenie

Počítač/notebook/tablet

Tlačiareň

Dataprojektor

§ 5 ods. 1 písm. l)  Obstaranie technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov 

Telekomunikačné zariadenie

Používanie elektronickje komunikačnej služby

Vytvorenie, prevádzkovaine aelbo aktualizovanie informačného systému

Plátno

Zariadenie pripojenia k verejnej komunikačnej sieti

Pozn 1.: Nákup podľa § 5 ods. 1 písm. k) je možný raz za 5 rokov
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Hužvár Martin, Ing. Odviečkovacie zaraidenie €1 700,00

Klučárová Andrea Odviečkovacia vaňa €250,00

Komínek Gabriel Elektr. odviečkovací nôž €60,00

Komínek Gabriel Odviečkovacia vaňa €260,00

Mališ Peter Odviečkovacie zariadenie €100,00

Marek Ján Odviečkovacia vaňa €650,00

Máté Peter Odviečkovací tanier €40,00

Mrázko Dušan Odviečkovač rámikov €2 000,00

Stropko Tibor Stôl na odviečkovanie rámikov €900,00

Šimko Michal Odviečkovacia vaňa €1 000,00

Vaska Peter Odviečkovací stôl €400,00

Veiszer Alexander Odviečkovač €250,00

Kotulič Miroslav Odviečkovací tanier € 70,00

Megela Peter Odviečkovací stôl nerez € 250,00

Kolenič Patrik Odviečkovacia vaňa nerez € 180,00

Tomič Patrik Odviečkovací stôl nerez € 250,00

Mazúch Ján Automat. Odviečkovač €1 200,00

Mačko Ľubomír

Odviečkovacia vaňa s 

plastovým cedníkom €65,00

Jaroslav Krigovsky Odviečkovací stôl €400,00

Jozef Lorinc Odviečkovacia vaňa €27,00

Martin Dudek Odviečkovací stôl €550,00

Kasenčák Peter Odviečkovacia vaňa €45,00

Bernath Peter Ing. odviečkovacie zar. €3 000,00

Zariadenia na separáciu vosku od 

medu Patrik Beluš Lis na voštiny €200,00

Bolčáková Zuzana Sito na med €50,00

Dudjak dušan, Ing. Nádoba na separáciu vosku od medu €150,00

Kántor Slavomír Lis na odviečkovance €300,00

Mališ Peter Cedidlo na med €50,00

Kubík Norbert Cedidlo na med €20,00

Vaska Peter Cedidlo na med €50,00

Vaska Peter Nádoba na separáciu vosku od medu €150,00

Kuruc Daniel Ručný lis- Nerez €151,00

Sčensný Matúš Lis na voštiny, odviečkovance €150,00
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Jozef Slobodník Lis na odviečkovance €150,00

Zariadenia na vytáčanie medu - 

medomet Bolčáková Zuzana Medomet €1 500,00

Bolda Jaroslav, Ing. Medomet €1 550,00

Domby Dušan Medomet €500,00

Džunková Mária, Ing. Medomet €600,00

Focko Ján Medomet €800,00

Harman Imrich Medomet €950,00

Kažimír Rudolf Medomet €500,00

Komínek Gabriel Medomet €660,00

Lukáč Imrich, MUDr. Medomet €1 100,00

Mališ Peter Medomet €500,00

Marek Ján Medomet €1 800,00

Novák Štefan Medomet €500,00

Rosecký Juraj medomet €400,00

Šimko Michal Medomet €1 200,00

Tkáč Peter Mgr. Medomet €600,00

Vaska Peter Medomet €800,00

Alfréd Tomásch Medomet €650,00

Šetlík Ľ. Medomet €650,00

Kubík Norbert Medomet €670,00

Magáč Jozef 4 rámikový elektrický € 1 000,00

Kovaľ Henrich 4 rámikový elektrický € 600,00

Vician Štefan 4 rámikový, ručný € 500,00

Fabián Dušan 8 rámikový elektrický € 1 200,00

Makara Peter 8 rámikový elektrický € 1 200,00

Frištik Jozef 4 rámikový, ručný € 600,00

Klimko Peter 6 kazetový, zvratný € 4 300,00

Gibarti Slavomír 3 rámikový, ručný € 300,00

Slanina Ján Medomet € 600,00

Motko Ján, Ing. Medomet € 800,00

Mazúch Ján Medomet € 1 500,00

Machava Juraj medomet € 600,00

Hradil Peter medomet € 1 500,00
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Pirožek Ján Medomet €400,00

Erich Kuľka Medomet €700,00

Jozef Lorinc Medomet €420,00

Gajdoš Jozef Medomet s príslušenstvom €842,00

Kasenčák Peter Medomet €420,00

Pirhala Milan Medomet €800,00

Merčák Štefan Medomet €500,00

Ľubomir Vajda Medomet € 1 900,00

Zariadenia na čistenie alebo 

dávkovanie medu Patrik Beluš Cedidlo €40,00

Focko Ján- Sito €100,00

Gaško Richard, Ing. Nerezová stáčacia nádoba €110,00

Harman Imrich dekantačná nádoba €220,00

Marek Ján Cediaca nádoba €200,00

Spišák Ľubomír Nerezová filtračná nádoba €250,00

Tkáč Peter Mgr. dekantačná nádoba €92,00

Kubík Norbert dekantačná nádoba €92,00

Vaska Peter Stáčacia nádoba na med €200,00

Gibarti Slavomír nerezové cedidlo € 40,00

Zariadenia na zabezpečenie prípravy 

včelárskych produktov na ich 

spracúvanie alebo skladovanie s 

ohrevom, chladením alebo mrazením Ing.Leonard Beluš

Dekryštalická špirála bez 

termostatu €80,00

Oravec Lukáš 

Chladiace zariadenie na 

uskladnenie madzistienok €2 500,00

Zariadenia na spracúvanie medu Patrik Beluš Tavička medu €200,00

Bolčáková Zuzana Pastovač medu €100,00

Gaško Richard Pastovač medu €1 100,00

Michalko Dušan Odvlhčovač medu €5 750,00

Pavúk Maroš Balička medu €2 490,00

Megela Peter pastovacie zariadenie € 900,00

Hudáková Anna
pastovacie zariadenie/50-

70l/
€ 1 000,00
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Mazúch Ján zariadenie na pastovanie medu €1 000,00

Gajdoš Ondrej Pastovacie zariadenie € 2 500,00

Kanda Peter Sušička medu € 3 500,00

Bašistová Iveta

Zariadenie na pastovanie 

medu €1 250,00

Dehuminifikator Ján Šoltýs € 5 600,00
Zariadenia na skladovanie alebo 

manipuláciu s medom v medárni Focko Ján nádoba pod medomet €200,00

Kubík Norbert nádoba pod medomet €56,00

Kubík Norbert stojan pod nádobu €35,00

Zariadenia na získavanie alebo 

spracúvanie včelieho vosku alebo 

výrobu včelárskych medzistienok Harman Imrich

nádoba na vytápanie 

vosku €300,00

Kántor Slavomír Lis na vosk €500,00

Marek Ján Lis na medzistienky €1 000,00

Petro Tomáš Parák na vosk €400,00

Šimko Michal Vytápač vosku €1 000,00

Kubík Norbert Slnečné tavidlo €100,00

Vaska Peter Tavička medu €200,00

Kotulič Miroslav slnečná voskotopka € 150,00

Makara Peter Kotol na vytápanie vosku € 1 200,00

Gibarti Slavomír Elektrický parák na vosk € 150,00

Megela Peter Parák na vosk € 990,00

Poradský Rastislav Lis na medzistenky € 500,00

Vician Štefan Lis na medzistenky € 500,00

Janeček Jozef

Voskotopka nerezová s 

vyvíjačom pary €280,00

Kasenčák Peter Vyvíjač pary €60,00
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Zariadenia na získavanie, spracúvanie 

alebo skladovanie obnôžkového alebo 

plástového peľu

Jancura Vladimír Sušička peľu €650,00

Máté Peter Sušička peľu €800,00

Rečo Vincent Sušička peľu €800,00

Rečo Vincent Triedička peľu €1 500,00

Porubovičová Oľga Prístroj na pergu €250,00

Slobodník Jozef Prístroj na pergu €250,00

Zariadenia na získavanie, spracúvanie 

alebo skladovanie materskej kašičky 

alebo propolisu

Zariadenia na zabezpečenie hygieny 

spracúvania včelárskych produktov

Zariadenia na kontrolu kvality 

včelárskych produktov Kuruc Daniel Refraktometer Plus €50,00

Ing.Leonard Beluš Refraktomer bez osvetlenia €40,00

Lipták Jozef refraktometer € 50,00

Šoltés Anton refraktometer € 50,00

Čerpadla na med

Pomôcky na spracúvanie 

melicitóznych medov,

Plničky medu alebo jej príslušenstva Hužvár Martin plnička medu €3 200,00

Lukáč Imrich, Mudr. plnička medu €300,00

Marek Ján Stáčacia nádoba €200,00

Šimko Michal plnička medu €1 500,00

Klimko Peter Plnička medu Lysoň € 2 700,00

Kasenčák Peter Stáčacia nádoba €70,00

Nádoby na skladovanie alebo 

prepravu medu Patrik Beluš Plastové nádoby na med €100,00

Bolčáková Zuzana Nádoba na med €150,00

Dudjak Dušan, Ing. Nádoba na med €130,00
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Klučár Nádoba na med €990,00

Klučárová Andrea Nádoba na med €100,00

Mališ Peter Nádoba na med €80,00

Spišák Ľubomír Nerezové vedrá €60,00

Vaska Peter Nádoba na med €130,00

Križičko Jaroslav stáčacia nádoba € 100,00

Kotulič Miroslav
stáčacia nádoba nerez s 

podstavcom
€ 250,00

Tomič Patrik
stáčacia nádoba nerez s 

podstavcom
€ 250,00

Pataky Ivan
stáčacia nádoba nerez s 

podstavcom
€ 250,00

Gibarti Slavomír stáčacia nádoba € 100,00

Šušková Ivana nerezová nádoba € 200,00

Klaga Milan ml nerezová nádoba na med € 155,00

Klaga Milan nerezová nádoba na med € 155,00

Klagová Helena nerezová nádoba na med € 155,00

Koštialiková Lenka nerezová nádoba na med € 250,00

Pozn 2.: Potvrdenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďalej len „RVPS) o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho 

pôvodu, ak sú náklady vyššie ako 1 000 eur.

Pozn 1.: Nákup rovnakého druhu zariadenia len 1 krát za 5 rokov

Pozn 3.: Nádoby na skladovanie alebo prepravu medu len nerezové

Pozn 4.: Nákup zariadenia v minimlnej cene 100 eur.
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Priezvisko, meno, titul včelára
Konkrétny druh zariadenia na úpravu 

stanovišťa včelstva
Počet včelstiev

Predpokladaná  cena 

súčinu 3 eur a počtu 

včelstiev v CEHZ v čase 

nákupu

Gaško Richard, Ing. krovinorez 40,00 120,00 €                            

Klučárová Andrea Elektrocentrála 50,00 150,00 €                            

Klučár Jozef Krovinorez 50,00 150,00 €                            

Michalko Dušan krovinorez 30,00 90,00 €                              

Michalko Dušan Bez olejový kompresoor 30,00 90,00 €                              

Slezák Štefan motorová píla 40,00 120,00 €                            

Peter Lukáč elektrocentrála 37,00 111,00 €                            

Iláš Vladimír Krovinorez Husqvarna 135R 33,00 99,00 €                              

Sčensný Matúš Strunová kosačka aku a Píla elektricka aku 47,00 141,00 €                            

-  €                                  

Názov  pomôcky pre VK Meno vedúceho krúžku Počet členov VK
Predpokladaná  cena do 

200€

Rozperák, dymák, zmeták, klobúk Slobodník Jozef 6 €200,00

Pozn 3.: Nákup je možné realizovať ak v predchádzajúcich 2 rokoch nebola poskytnutá pomoc na nákup pomôcok, zariadení alebo materiálov rovnakého druhu 

určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku (s výnimkou pre klobúk a rukavice).

§ 5 ods. 1 písm. o) Vybavenie včelnice strednej školy, na ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v oblasti včelárstva, vybavenie včelnice vysokej školy, 

vzdelávacej inštitúcie alebo inej inštitúcie, na ktorej sa uskutočňuje vzdelávanie v oblasti včelárstva v akreditovanom študijnom programe (ďalej len 

„školská včelnica“) 

§ 5 ods. 1 písm. n) Obstaranie inštruktážnych pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku 

§ 5 ods. 1 písm. m) Obstaranie zariadení na úpravu stanovišťa včelstva 

Pozn 2.: Nákup na obstaranie pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku, najviac však do výšky 200 eur za včelársky 

rok.

Pozn 1.: Nákup zariadenia je určený len pre chov včiel v extraviláne.

Pozn 1.: Predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s obstaraním pomôcok, zariadení úhredené v hotovosti na príjmový pokladničný doklad.
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Počet včelstiev
Predpokladaná  

cena €

Počet včelstiev
Predpokladaná  

cena €

5 ods. 1 písm. q) Ochrana včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením 

Oprávnené náklady
Meno včelára / včelárske združenie / 

organizačná jednotka

Konkrétny druh 

zariadenia
Predpokladaná  cena €

Zariadenia na monitorovanie 

včelstiev, úľov alebo včelárskych 

zariadení z dôvodu ich ochrany pred 

poškodením alebo odcudzením Patrik Beluš Fotopasca €300,00

Domby Milan Signalizačné zariadenie €300,00

Gaško Richard Fotopasca €150,00

Karabinoš Juraj Fotopasca €300,00

Krupeľák Marián Signalizačné zariadenie €200,00

Lacko Peter Fotopasca €500,00

Marek Ján Fotopasca €450,00

Marián Sochan Fotopasca €500,00

Stropko Tibor Fotopasca €250,00

Šimko Michal Fotopasca €400,00

Šimko Vladislav fotopasca € 300,00

Jozef Frištik fotopasca € 200,00

Imrich Gužík fotopasca € 200,00

Patrik Kolenič fotopasca € 300,00

Tomič Patrik fotopasca € 200,00

Ivan Králik Fotopasca € 300,00

§ 5 ods. 1 písm. p) Vybavenie ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnice 

Pozn: predloženie projektu súbežne so Žiadosťou o poskytnutie pomoci na podporný rok 2020/2021

Názov oprávnených nákladov

Názov oprávnených nákladov

Pozn: predloženie projektu súbežne so Žiadosťou o poskytnutie pomoci na podporný rok 2020/2021
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Hradil Peter Fotopasca € 300,00

Bašistová Iveta Fotopasca €190,00

Kuruc Daniel Fotopasca Welltar 7310 MC €159,00

Trajčík Martin Fotopasca €320,00

Dudek Martin Fotopasca €400,00

Maľak Marek Fotopasca €300,00

Vojtas Samuel Kamerový systém €450,00

Sčensný Matúš Fotopasca €250,00

Martin Vlach Fotopasca €300,00

Pršan Marek fotopasca €150,00

Zariadenia na odpudzovanie voľne 

žijúcej zveri

Zariadenia na vybudovanie oplotenia 

územia užívaného pri prevádzkovaní 

úľov alebo včelárskych zariadení Bolčáková Zuzana Oplotenie €300,00

Krupeľák Marián ochranná ohrada €600,00

Marek Ján Elektr. Ohradník €600,00

Pástor Ján, Ing. Elektr. Ohradník €1 000,00

Šimko Michal Elektr. Ohradník €600,00

Kotulič Miroslav set elektrické oplotenie € 500,00

Šimko Vladislav set elektrické oplotenie € 500,00

Tomič Patrik set elektrické oplotenie € 500,00

Ivan Králik Elektrický ohradník € 700,00

Ing.Leonard Beluš Elektrický ohradník €2 300,00

Dudek Martin Oplotenie €350,00

Maľak Marek Elektrický ohradník €400,00

Maľak Marek Oplotenie €200,00

Martin Vlach Oplotenie €400,00

Pršan Marek zdroj pre el. oplôtok €285,00

Maria Šinalová eletricky ohradnik €550,00

Pozn 1.: Zaridenie je možné zakúpiť len pre včelstvá umiestnené v extraviláne.
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Oprávnené náklady
Meno včelára / včelárske združenie / 

organizačná jednotka

Konkrétny druh 

zariadenia

Predpokladaná  cena € 

max. do 500€
Počet včelstiev

Náklady na obstaranie úľovej váhy Patrik Beluš Úľová váha 600

Čorba Imrich, Ing. Úľová váha 400

Halás Jaroslav Úľová váha 500

Karabinoš Juraj Úľová váha 500

Klučár Jozef Úľová váha s alarmom 350

Kováč Albert Úľová váha 556

Krupeľák Marián Úľová váha 600

Lipták František Úľová váha 250

Marek Ján Úľová váha 500

Mrázko Dušan Úľová váha 200

Sochan Marián Úľová váha 300

Spišák Ľubomír Úľová váha 200

Šimko Michal Úľová váha 500

Jozef Drabiščak úľová váha 150 €

Ivan Pataky úľová váha 150 €

Peter Megela úľová váha 250 €

Jaroslav Križičko úľová váha 300 €

Iláš Vladimír Úľová váha €210,00

Oravec Lukáš Úľová váha €450,00

Dudek Martin Úľová váha €600,00

Maľak Marek Úľová váha €200,00

Halčin Stanislav Úľová váha €570,00

Sčensný Matúš Úľová váha €800,00

Pirhala Milan Úľová váha €400,00

Náklady na obstaranie pomôcky 

alebo zariadenia na monitorovanie 

stavu včiel v úli

§ 5 ods. 1 písm. r) Monitorovanie sezónneho stavu včelstiev 

Pozn 2.: Podporu je možné poskytnúť len pri zakúpení celého kompletu zariadenie. Samostatné súčasti sa nie je možné dokúpiť.
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Náklady na obstaranie zariadenia

umožňujúceho diaľkový prístup

k údajom získavaných pomocou

úľovej váhy alebo pomôcky alebo

zariadenia na monitorovanie stavu

včiel v úli. Pršan Marek

srdce úľa, váha, gsm 

modul 300

§ 5 ods. 1 písm. s) Zabezpečenie poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci 

Za oprávnené náklady sa považujú 

náklady na
Schválený žiadateľ (SZV) Predpokladaná  cena € 

a) prácu vykonávanú pri 

zabezpečovaní poskytovania pomoci 

pre konečných prijímateľov pomoci

b) prenájom kancelárskych 

priestorov,

c) kancelárskych potrieb

Predpokladaná  cena €

16243

€ (0,64€/včelstvo)

10 395,52 €                       

Podpora na opatrenie boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze (§ 6 NV č. 337/2019  Z. z.) 

§ 6 ods. 1 písm. b) Aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá z dôvodu prevencie alebo liečby choroby 

včiel medonosných 

§ 6 ods. 1 písm. a)  Obstaranie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku, ktorý možno uvádzať na trh v SR

Pozn.1: Netreba rozpisovať názvy liekov, len predpokladanú sumu na lieky  

Počet včelstiev podľa údajov v CEHZ  (za organizáciu) k 30.9.2020

16243

Pozn.2: Veterinárny liek alebo veterinárny prípravok musia byť povolené v SR a zaregistrované a schválené Ústavom štátnej kontroly 

veterinárnych biopreparátov a liečiv (ďalej len „ÚŠKVBL“),

Pozn.3: Dodávateľ musí byť držiteľom povolenia na distribúciu veterinárnych liekov a veterinárnych prípravkov vydaným ÚŠKVBL.

Počet včelstiev (za organizáciu) 

16243
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Oprávnené náklady Meno včelára/organizácia Predpokladaná  cena €

Zariadenia na aplikáciu veterinárneho 

lieku alebo prípravku a zabezpečenie 

jeho fungovania s certifikátom V. Durdík

€300,00

Kompresor Michalko Dušan 200,00 €

Centrála Peter Lukáč €350,00

Klučárová Andrea €250,00

Hegeduš Štefan €400,00

€ (0,40 €/včelstvo)

120,00 €                            

€ (1,00 €/včelstvo)

16 243,00 €                       

Počet včelstiev Predpokladaná  cena €

€6,00 €70,00

€10,00 €70,00

Oprávnené náklady
Meno včelára / včelárske združenie / 

organizačná jednotka
Celkový počet včelstiev Počet kočovných včelstiev

Predp. cena €, max. 

do 3 300€

§ 6 ods. 1 písm. c) Obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá vrátane 

zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie 

§ 6 ods. 1 písm. f)  Obstaranie izolátora matky včely medonosnej pre včelstvo 

Meno včelára / včelárske združenie / organizačná jednotka

§ 7 ods. 1 písm. a)  Obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev 

Jozef Frištik

Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev (§ 7 NV č. 337/2019 Z. z.)

Anna Hudáková

Pozn.1: Izolátor musí byt  prispôsobený na zaizolovanie matky včely medonosnej z dôvodu liečenia včelstiev (nie pridávacia a nie vychytávacia 

klietka). Počet izolátorov nesmie presiahnuť počet včelstiev registrovaných u včelára v CEHZ ku dňu nákupu.

§ 6 ods. 1 písm. d) a e) Prehliadky včelstiev

16243

Počet prehliadnutých včelstiev na trvalom stanovišti za organizáciu odľa písm. e)

Počet prehliadnutých včelstiev na kočovnom stanovišti za organizáciu podľa písm. d)

300

Pozn. 1: Aplikáciu môže vykonávať iba osoba, ktorá absolvovala vzdelávanie o použitom spôsobe aplikácie v akreditovanom vzdelávacom programe MV SR, alebo  

fyz. osoba, ktorá bola v čase aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku oprávnená na vykonávanie odborných veterinárnych činností (veterinárny lekár),
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Špeciálne dopravné prostriedky 

okrem automobilov, kočovné vozy Július Ďurky 30 30 1000

Kántor Slavomír 70 70 1 500,00 

Nakladacie zariadenie Kántor Slavomír 70 70 3 000,00 

Príves Kántor Slavomír 50 50 2 500,00 

Klučár Jozef 50 50 3 100,00 

Karabinoš 69 50 3 100,00 

Lukáč Peter 30 20 1 300,00

Palety na príves

Prívesný vozík

Vysokozdvižný vozík

Rudla mechanická

Rudla elektrická

Meno včelára Počet kočovných včelstiev
Predpokladaná cena €,    

max. do 3€/včelstvo

Antol M. 36 108,00 €                            

Brathová Mária 22 66,00 €                              

Fekete Bartolomej 100 300,00 €                            

Fekete Miroslav 100 300,00 €                            

Fekete Slavomír 100 300,00 €                            

Feketeová Elena 100 300,00 €                            

Hužvár Martin 35 105,00 €                            

Ivan Rudolf 75 225,00 €                            

Ivanová Lucia 150 450,00 €                            

Jancura Vladimír 50 150,00 €                            

Kamenský Ján 40 120,00 €                            

Kántor Slavomír 70 210,00 €                            

Karabinoš Juraj 20 60,00 €                              

Kmec Ľubomír 100 300,00 €                            

Klučár Jozef 50 150,00 €                            

Klučárová Andrea 50 150,00 €                            

§ 7 ods. 1 písm. b) Sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva 
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Kováč Albert 24 72,00 €                              

Lacko Peter 70 210,00 €                            

Lipták František 10 30,00 €                              

Michalko Dušan 24 72,00 €                              

Oláh Vladimír 50 150,00 €                            

Oravec Peter 100 300,00 €                            

Spišák Ľubomír 48 144,00 €                            

Stropko Tibor 20 60,00 €                              

Šimko Michal 6 18,00 €                              

Tóth Milan 50 150,00 €                            

Imrich Gužík 20 60,00 €                              

Jozef Korem 30 90,00 €                              

Cyril Valíček 14 42,00 €                              

Peter Lukáč 20 60,00 €                              

Anna Hudáková 10 30,00 €                              

František Kuruc 20 60,00 €                              

Martin Miško 18 54,00 €                              

 Ján Mazúch 50 150,00 €                            

 Ján Piatrik 30 90,00 €                              

 Marek Kútik 30 90,00 €                              

 Vladimír Durdík 60 180,00 €                            

 Július Ďurky 30 90,00 €                              

Gajdoš Ondrej 130 390,00 €                            

Klaga Milan 37 111,00 €                            

Koštialik Patrik 25 75,00 €                              

Koštialiková Lenka 25 75,00 €                              

Šuty Ladislav 18 54,00 €                              

Kováčiková Jana 25 75,00 €                              

Polianič Pavel 36 108,00 €                            

Králik Ivan 50 150,00 €                            

Kanda Peter 90 270,00 €                            

Ján Šoltýs 100 300,00 €                            

Ľubomír Vajda 50 150,00 €                            

Bernath Peter Ing. 100 300,00 €                            
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Bodnár Ladislav 40 120,00 €                            

Pačuta Dan. Ing. 45 135,00 €                            

Filipovský Ján 50 150,00 €                            

Gerencséri Imrich 50 150,00 €                            

Gebe Tibor 40 120,00 €                            

Hegeduš štefan 52 156,00 €                            

Kiss Eugen ml. 120 360,00 €                            

Kiss Eugen str. 75 225,00 €                            

Krajnyík Alexander 45 135,00 €                            

Kovács František 20 60,00 €                              

Kozsár Karol 60 180,00 €                            

Kohuth Mikuláš Ing. 50 150,00 €                            

Kustvan Július 30 90,00 €                              

Lorincz Tibor 30 90,00 €                              

Nagy Attila 75 225,00 €                            

Nagy Štefan 50 150,00 €                            

Nemes Vojtech 40 120,00 €                            

Nemes Vincent 40 120,00 €                            

Peprík Szilárd 25 75,00 €                              

Peprík Štefan 75 225,00 €                            

Szabó Ladislav 90 270,00 €                            

Szaboóvá Denisa 50 150,00 €                            

Váradyová Jolana 60 180,00 €                            

Vincze Štefan 80 240,00 €                            

Kovács Štefan 50 150,00 €                            

Kovács Gabriel 25 75,00 €                              

Máté Tibor 70 210,00 €                            

Máté Tomáš 50 150,00 €                            

Máté Daniel 40 120,00 €                            

Máté Angelika 50 150,00 €                            

Ivan Tamás Mária 50 150,00 €                            

Spolu 2049 6 147,00 €                        

§ 7 ods. 1 písm. c) Vypracovanie projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, napríklad signalizačnou službou kvitnutia 

nektárodajných rastlín 
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Meno včelára / včelárske 

združenie / organizačná 

jednotka

Počet analýz
Predpokladaná  

cena €

Bolčáková Zuzana 1 €40,00

Jancura Vladimír 1 €40,00

Michalko Dušan 4 €200,00

Šimko Michal 1 €40,00

a) zabezpečenie analýzy včelárskych produktov na účely:

1. hodnotenia ich kvality vykonanej v akreditovanom laboratóriu

2. súťaže o najlepší včelársky produkt vykonanej v referenčnom laboratóriu

3. medzinárodnej súťaže vykonanej v referenčnom alebo v medzinárodnom laboratóriu

4. identifikácie kontaminovaného alebo falšovaného včelárskeho produktu vykonanej 

v referenčnom alebo v medzinárodnom laboratóriu

§ 7 ods. 1 písm. d)  Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev

5. zisťovania toxických činiteľov alebo patogénov vo včelárskych produktoch 

vykonanej v akreditovanom laboratóriu

6. zisťovania rezíduí chemických látok alebo zmesí spôsobilých vyvolať otravu včiel 

medonosných vykonanej v akreditovanom laboratóriu

b) vytvorenie alebo dopĺňanie databázy údajov o lokálne produkovaných medoch, 

ktoré sú použiteľné na zisťovanie regionálneho pôvodu medu a identifikáciu 

falšovaného medu metódou nukleárnej magnetickej rezonancie

Predpokladaná cena €, max. do 2000€

Predpokladaná cena €, max. do 2000€

Pozn.1: Predloženie osnovy projektu spolu so Žiadosťou o poskytnutie pomoci na podporný rok 2020/2021 v dvoch 

výtlačkoch

Podpora laboratórií (§ 8 NV č. 337/2019 Z. z.)

Pozn.1: Predloženie osnovy projektu spolu so Žiadosťou o poskytnutie pomoci na podporný rok 2020/2021 v dvoch 

výtlačkoch

Názov projektu

Názov projektu
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Počet nakúpených neoplodnených 

matiek kranskej včely
Meno včelára

Predpokladaná cena €, 

max. do 5€/ks

Počet nakúpených lariev matky 

kranskej včely
Meno včelára

Predpokladaná cena €, 

max. do 3€/ks

Počet nakúpených prirodzene 

oplodnenú včeliu matku
Meno včelára

Predpokladaná cena €, 

max. do 10€/ks

Patrik Beluš 100

Halás Milan, Ing. 50

Horvat Zvonimír 100

Lukáč Ladislav 100

Michalko Dušan 50

Mrázko Dušan 30

Novák Štefan 60

Pástor Ján, Ing. 20

Stropko Tibor 50

Tabiš Matúš 50

Tabiš Tomáš 50

Tabiš Miroslav 50

Tkáč Peter Mgr. 10

Veréb Metod 40

Miroslav Kotulič 30

§ 9 ods. 1 písm. a) Pomoc na nákup plemennej neoplodnenej matky kranskej včely šľachtenej na hygienický prejav a odolnosť voči varroáze alebo 

obstaranie jej larvy v materskej bunke

Opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev (§ 9 NV č. 337/2019 Z. z.)

Pozn.1: Pomoc je možné poskytnúť len na počet včelích matiek, zodpovedajúci počtu včelstiev registrovaných v CEHZ ku dňu nákupu.

§ 9 ods. 1 písm. b) Pomoc na nákup prirodzene alebo umelo oplodnenej matky kranskej včely 
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Jozef Frištik 30

Jaroslav Petrisko 50

Lukáš Bogoľ 50

Anna Hudáková 50

Henrich Kovaľ 50

Ing. Leonard Beluš 20

Gajdoš Jozef 40

Dudek Martin 100

Halčin Stanislav 30

Slobodník Jozef 50

Pirhala Milan 50

Počet nakúpených umelo 

oplodnenú včeliu matku
Meno včelára

Predpokladaná cena €, 

max. do 15€/ks

Maľak Marek €60,00

Meno včelára Počet ks
Predpokladaná cena €, 

max. do 10€/ks

Názov a adresa testačnej stanice Počet testovaných matiek
Predpokladaná cena €, 

max. do 150€/ks

Pozn.1: Žiadateľ priloží potvrdenie, že je registrovaným členom chovateľov včelích matiek

§ 9 ods. 1 písm. c) Pomoc na nákup vakcinovanej matky kranskej včely 

Pozn.1: Pomoc je možné poskytnúť len na počet vakcinovanej matky kranskej včely, zodpovedajúci počtu včelstiev 

registrovaných v CEHZ ku dňu nákupu.

§ 9 ods. 1 písm. d) Pomoc na nákup matky kranskej včely, ktorej plemenná hodnota umožňuje použitie na účely prevádzkovania 

zariadenia určeného na vykonávanie výkonnostných testov na testovanie plemennej hodnoty včiel medonosných 



Doplnenie žiadosti o poskytnutie pomoci na rok 2019/2020 podľa NV 337/2019

Meno včelára Počet plemenných matiek 
Predpokladaná cena €, 

max. do 10€/ks

Meno včelára Počet nakúpených včelstiev
Predpokladaná cena €, 

max. do 25€/ks

Meno včelára Počet nakúpených včelstiev
Predpokladaná cena € 

max. do 45€/ks

Kováč Pavol 5 €225,00

Pršan Marek 5 €225,00

§ 9 ods. 1 písm. e) Pomoc na nákup plemennej matky kranskej včely z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu 

Pozn.1: Žiadateľ priloží potvrdenie, že je registrovaným členom chovateľov včelích matiek

Spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum (§ 10 NV č. 337/2019 Z. z.)

Pozn.1: Začínajúcim včelárom je FO, ktorá posledných 5 rokov nechovala včely a nebola registrovaná v CEHZ.

Pozn.2: max. výška pomoci do 25 EUR z oprávnených nákladov na nákup nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely. Pomoc je 

poskytovaná na maximálne 5 včelstiev.

Pozn.3: Podporu je možné poskytnúť len po absolvovaní vzdelávacieho programu  podľa § 5 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 337/2019 Z. z. a v 

danom včelárskom roku nakúpil aj včelstvá.

Pozn.4: Podporu je možné poskytnúť len po absolvovaní vzdelávacieho programu, ktorý bude ukončený v podpornom roku 2019/2020

§ 9 ods. 1 písm. g) Pomoc na nákup najviac piatich nových úľových zostáv pre včelárskeho začiatočníka 

§ 9 ods. 1 písm. f) Pomoc na nákup najviac piatich nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely pre včelárskeho začiatočníka 

Pozn.2: max. výška pomoci do 45 EUR z oprávnených nákladov na nákup nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely. Pomoc je poskytovaná na maximálne 

5 úľových zostáv.

Pozn.3: Podporu je možné poskytnúť len po absolvovaní vzdelávacieho programu  podľa § 5 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 337/2019 Z. z. a v danom včelárskom roku 

nakúpil aj úľové zostavy.

Pozn.4: Podporu je možné poskytnúť len po absolvovaní vzdelávacieho programu, ktorý bude ukončený v podpornom roku 2020/2021

Pozn.1: Začínajúcim včelárom je FO, ktorá posledných 5 rokov nechovala včely a nebola registrovaná v CEHZ.



Doplnenie žiadosti o poskytnutie pomoci na rok 2019/2020 podľa NV 337/2019

Meno včelára / včelárske 

združenie / organizačná 

jednotka

Názov výskumného 

pracoviska

Predpokladaná  

cena €

j) monitorovania výskytu včelej pastvy v Slovenskej republike

a)  všetky informácie uvedené v tejto žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,

b)  sú mu známe podmienky poskytovania pomoci, ktorú žiadam v tejto žiadosti a som si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiadam,

c)  sa mu na ten istý účel neposkytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov EÚ alebo VÚC,

d)  súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

e) výskumu alebo vývoja spoľahlivých metód liečby alebo ošetrovania včiel 

medonosných

f) alternatívnych postupov ochrany včely medonosnej proti klieštikovi včeliemu 

(Varroa destructor L.), iným škodcom alebo iným patogénom

g) laboratórnych analýz včelárskych produktov na účely hodnotenia ich kvality

h) apiterapie

i) zvyšovania úrody poľnohospodárskych plodín v dôsledku opeľovacej činnosti včiel

Realizáciu projektu aplikovaného výskumu v oblasti:

a) šľachtenia slovenskej kranskej včely alebo ochrany jej genetických zdrojov

b) vedenia plemenárskej evidencie včely medonosnej

c) monitorovania zdravotného stavu včiel medonosných alebo výskumu ich zdravia

d) monitorovania vplyvu prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov v 

ochrane rastlín alebo iných chemických látok alebo zmesí na zdravie, život alebo úhyn 

včiel medonosných

Pozn.2: Orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum je osoba, ktorá vytvorila aspoň dve odborné práce týkajúce sa včiel, ktoré boli registrované v databáze Web of 

Science alebo SCOPUS, a ktoré boli zverejnené v ktorejkoľvek z nich vo vzájomnom odstupe najviac dvoch rokov.

Pozn.1: Žiadateľ podáva návrh výskumného projektu s predpokladaným rozpočtom na jeho realizáciu a s návrhom zmluvy s riešiteľskou organizáciou, ktorá 

upravuje podmienky spolupráce, financovania, využitia a odovzdania výsledkov výskumného projektu, agentúre v termíne od 1. júna do 30. júna kalendárneho roka, 

v ktorom podáva žiadosť o schválenie pomoci podľa § 3 ods. 1 NV č. 337/2019 Z. z..

Vyhlásenie štatutárneho zástupcu vnútroorganizačnej zložky včelárskeho združenia na území SR, že: 

e)  je si vedomý, že údaje zo žiadsoti o dotáciu a z rozhodnutí vydaných na základe tejto žiadosti môžu byť zverejnené v súlade s čl. 111 a 112  nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 a môžu byť spracovávané subjektmi Únie a Slovenskej republiky príslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelom ochrany 

finančných záujmov Únie,



Doplnenie žiadosti o poskytnutie pomoci na rok 2019/2020 podľa NV 337/2019

Záväzok

Zaväzujem sa:

Miesto: .................................

Dátum: ..................................

Meno a priezvisko predsedu R SVS , resp.  

včelárskeho združenia na území SR v. r.: .....................................

Odtlačok pečiatky a podpisy členov výboru včelárskeho združenia na území SR:   

Meno a prezvisko výboru:

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

pečiatka

f) bezodkladne vrátiť dotáciu alebo jej časť v prípade porušenia dotačných podmienok na výzvu žiadateľa, zároveň sa zaväzujem nahradiť škodu, ktorá žiadateľovi 

vznikne v súvislosti s oneskoreným vrátením dotácie (sankčný úrok).

e) uchovávať všetky doklady preukazujúce poskytnutie dotácie po dobu minimálne 10 rokov,

c) poskytnúť ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti žiadosti,

b) poskytnúť súčinnosť a umožniť vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,

a) dodržať všetky podmienky na poskytnutie pomoci,

f)  poskytne súčinnosť kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane všetkých kontrol na mieste, 

g)  je si vedomý, 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  povinnosti vrátiť poskytnutú podporu aj s úrokmi resp. penále,

h)  je si vedomý toho, že vylákaním príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu,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.

d) písomne oznámiť každú zmenu údajov o organizácii uvedených v záhlaví žiadosti na SZV najneskôr do desať pracovných dní od jej vzniku,


