
V zmysle Nariadenia vlády SR
č. 422/2007 Z. z. z 5. septembra 2007, kto-
rým sa ustanovujú podmienky na poskytnu-
tie podpory pri vykonávaní opatrení na zlep-
šenie podmienok pre produkciu a obchodo-
vanie s včelími produktmi v znení Nariade-
nia vlády Slovenskej republiky č. 340/2009
z 19. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 422/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pod-
mienky na poskytnutie podpory pri vykoná-
vaní opatrení na zlepšenie podmienok pre pro-
dukciu a obchodovanie s včelími produktmi,
zákona č. 543/2007 Z.z. o pôsobnosti orgá-
nov štátnej správy pri poskytovaní podpory
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v zne-
ní neskorších predpisov vydáva Ú SVS tento

Metodické usmernenie Ú SVS
č. l/2010 pre podporný rok 2009/2010

Podporu v zmysle Národného programu
stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva
možno poskytnúť pri vykonávaní nasledov-
ných opatrení na zlepšenie podmienok pre
produkciu a obchodovanie s včelími pro-
duktmi:
– technická pomoc včelárom a členom vče-

lárskych združení
– kontrola varroázy
– racionalizácia kočovania včelstiev
– úhrada nákladov na analýzu medu
– obnova včelstiev
– spolupráca so špecializovanými inštitúcia-

mi na implementáciu aplikovaného výsku-
mu v oblasti včelárstva a včelích produk-
tov.

Technická pomoc včelárom

Podporu v rámci opatrenia „Technická
pomoc včelárom“ možno poskytnúť na:
1 a) organizovanie prednášok,

b) organizovanie seminárov,
c) organizovanie vzdelávacích kurzov,

2 d) organizovanie výstav a súťaží,
e) účasť zástupcov včelárskych združení na

vzdelávacích, odborných a prezentač-
ných podujatiach,

f) publikačnú, osvetovú a propagačnú
činnosť,

3 g) nákup audiovizuálnej techniky,
h) odborné poradenstvo včelárom,

4 i) zabezpečenie technických pomôcok
a zariadení na získavanie a spracovanie
medu   a včelích produktov,

5 j) budovanie školských včelníc,
k) budovanie ukážkových včelníc
l) koordináciu odbornej pomoci

a poradenstva na národnej úrovni

METODICKÉ USMERNENIE Ú SVS Č. 01/2010

PRE POSKYTOVANIE PODPORY NA VYKONÁVANIE OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE

PODMIENOK PRE PRODUKCIU A OBCHODOVANIE S VČELÍMI PRODUKTMI V RÁMCI

NÁRODNÉHO PROGRAMU STABILIZÁCIE A ROZVOJA SLOVENSKÉHO VČELÁRSTVA

V PODPORNOM ROKU 2009/2010

1. Organizovanie vzdelávacej
aktivity: (a.) prednáška, b.) seminár,

c.) vzdelávací kurz)
Výška podpory:
– do 166 EUR na prednášku
– do 400 EUR na seminár
– do 830 EUR na jednodňový kurz
– do 2 160 EUR na kurz v trvaní najmenej

dvoch kalendárnych dní

Prijímateľ podpory v zmysle tohoto Me-
todického usmernenia: R SVS, ktoré vzdelá-
vaciu aktivitu uskutočnilo

Schválené témy prednášok:
  1. Školenia pre začínajúcich včelárov
  2. Chov včelích matiek
  3. Inseminácia včelích matiek
  4. Školenia asistentov úradných veterinár-

nych lekárov
  5. Včelie produkty
  6. Apiterapia
  7. Nové smery vo včelárstve
  8. Ekonomicky orientovaný chov včiel
  9. Školenie na aplikáciu aerosólu
10. Právne predpisy súvisiace so včelárstvom
11. Šľachtenie včiel
12. Využitie znášky a kočovanie
13. Ošetrovanie včelstiev počas roka
14. Včelárstvo na Slovensku a vo svete
15. Propagácia včelích produktov, marketing
16. Propagácia značky „Slovenský med“
17. Správna výrobná prax
18. Ekologický chov včiel
19. Spracovanie včelích produktov
20. Senzorické hodnotenie medu
21. Využitie výpočtovej techniky vo včelár-

skej evidencii
22. Využitie výpočtovej techniky vo vzdelá-

vaní včelárov
23. Laboratórne metódy stanovenia kvality

včelích produktov
24. Laboratórna diagnostika chorôb včiel

Podmienky pre poskytnutie podpory:
– vzdelávacia aktivita je zameraná na schvá-

lenú tému uvedenú vyššie
– vzdelávacia aktivita je vedená lektormi

a učiteľmi včelárstva, schválenými Ústa-
vom včelárstva alebo odborníkmi, schvá-
lenými celoštátne pôsobiacimi včelársky-
mi organizáciami,

– vzdelávacia aktivita je vykonaná za účasti
najmenej desiatich včelárov,

– minimálna doba trvania: prednáška naj-
menej 2 hodiny, seminár najmenej 4 hodi-
ny, vzdelávací kurz najmenej 8 hodín

– vzdelávací kurz je vykonaný akreditova-
ným pracoviskom a je ukončený závereč-
nou skúškou a vydaním osvedčenia o ab-
solvovaní kurzu

Prílohy predkladané prijímateľom podpo-
ry:
– prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa

prílohy č. 1. tohoto Metodického usmer-
nenia Ú SVS č. 1/2010, s odtlačkom pe-
čiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu akti-
vitu organizovala a podpisom osoby, ktorá
uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla
(lektor, učiteľ včelárstva, včelársky odbor-
ník)

2. Organizovanie - d.) výstav a súťaží
Prijímateľ podpory v zmysle tohoto Me-

todického usmernenia je: Ú SVS, R SVS, kto-
ré vzdelávaciu aktivitu – výstavu resp. súťaž
uskutočnilo

Výška podpory:
– do výšky oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú najmä:
– účastnícky (registračný) poplatok,
– prenájom výstavných priestorov,
– náklady na výstavbu a zariadenie výstav-

ného stánku
– náklady za zavedenie a spotrebu médií

(elektrická energia, voda, plyn)
– ceny pre súťažiacich a náklady na prezen-

táciu
– iné náklady priamo súvisiace s organizo-

vaním výstavy alebo súťaže

Podmienky pre poskytnutie podpory:
– predložené doklady musia preukázateľne

súvisieť s organizovaním výstavy alebo
súťaže

Prílohy predkladané prijímateľom podpo-
ry:
– správa s rozpisom nákladov podľa prílohy

č. 2 tohto Metodického usmernenia Ú SVS
č. 1/2010, ktorá jednoznačne preukazuje
súvis dokladov o nákladoch - s akciou za
ktorú sa žiada podpora.

– kópia dokladov o nákladoch spojených
s organizovaním výstavy alebo súťaže

– ak prijímateľ podpory nie je platiteľom
DPH čestné vyhlásenie že nie je platiteľom
DPH

3. Nákup audiovizuálnej techniky pre
včelárske združenie

Výška podpory:
– do výšky oprávnených nákladov (100%)

Podmienky pre poskytnutie podpory:
– predložené doklady musia preukázateľne

súvisieť s nákupom audiovizuálnej techni-
ky pre včelárske združenie



– audiovizuálnou technikou sa rozumie mo-
nitor, počítač s príslušenstvom (klávesni-
ca, myš) alebo notebook + taška na note-
book, tlačiareň, dataprojektor, premietacie
plátno

– prijímateľ podpory nedostal v predchádza-
júcich piatich rokoch podporu na audiovi-
zuálnu techniku rovnakého druhu

4. Zabezpečenie technických pomôcok
a zariadení na získavanie medu
a spracovanie včelích produktov

Výška podpory:
– do výšky 35 % oprávnených nákladov –

upozorňujeme na zmenu výšky podpo-
ry oproti podpornému roku 2008/
2009!!!!

Zoznam technických pomôcok, a druhov za-
riadení na ktoré možno poskytnúť podporu:
– zariadenie na vytáčanie medu – medomet
– miešačka alebo pastovacie zariadenie
– odviečkovacie zariadenie
– dekantačná nádoba
– čerpadlo
– tepelná komora
– nádoba umožňujúca miešanie, temperova-

nie medu
– plnička medu

Podmienky pre poskytnutie podpory:
– technické pomôcky a zariadenia s celko-

vou obstarávacou cenou vyššou ako
300 EUR musia byť:

– umiestnené v priestoroch podľa projektu
odsúhlaseného žiadateľom o schválenie
podpory podľa § 8 ods. 1 Nariadenia vlády
č. 422/2007

– predložené doklady musia preukázateľne
súvisieť so zabezpečením technických po-
môcok a zariadení na získavanie a spraco-
vanie medu a včelích produktov

– prijímateľ podpory nedostal v predchádza-
júcich piatich rokoch podporu na nákup
technických pomôcok a zariadení rovna-
kého druhu

Prílohy predkladané prijímateľom podpo-
ry:
– písomná žiadosť prijímateľa podpory o po-

skytnutie podpory
– kópia dokladov o nákladoch spojených

s nákupom technických pomôcok a zaria-
dení na získavanie a spracovanie medu
a včelích produktov

– ak prijímateľ podpory nie je platiteľom
DPH čestné vyhlásenie že nie je platiteľom
DPH

– záväzok, že si zariadenie na ktoré požadu-
je podporu ponechá vo svojom majetku
najmenej päť rokov

5. Budovanie školských včelníc

Výška podpory:
– do výšky 80 % oprávnených nákladov

Podmienky pre poskytnutie podpory:
– včelnica musí byť vybudovaná podľa pro-

jektu odsúhlaseného žiadateľom o schvá-

lenie podpory podľa § 8 ods. 1 Nariadenia
vlády č. 422/2007

– predložené doklady musia preukázateľne
súvisieť s nákladmi na budovanie školskej
včelnice

Prílohy predkladané prijímateľom podpo-
ry:
– správa s rozpisom nákladov podľa prílohy,

ktorá jednoznačne preukazuje súvis dokla-
dov o nákladoch s nákladmi na budovanie
školskej včelnice

– kópia dokladov o nákladoch spojených
s budovaním školskej včelnice

– ak prijímateľ podpory nie je platiteľom DPH
čestné vyhlásenie že nie je platiteľom DPH

6. Budovanie ukážkových včelníc

Výška podpory:
– do výšky 50 % oprávnených nákladov

Podmienky pre poskytnutie podpory:
– včelnica musí byť vybudovaná podľa pro-

jektu odsúhlaseného žiadateľom o schvá-
lenie podpory podľa § 8 ods. 1 Nariadenia
vlády č. 422/2007

– predložené doklady musia preukázateľne
súvisieť s nákladmi na budovanie ukážko-
vej včelnice

Prílohy predkladané prijímateľom podpo-
ry:
– správa s rozpisom nákladov podľa prílohy,

ktorá jednoznačne preukazuje súvis dokla-
dov o nákladoch s nákladmi na budovanie
ukážkovej včelnice

– kópia dokladov o nákladoch spojených
s budovaním ukážkovej včelnice

– ak prijímateľ podpory nie je platiteľom DPH
čestné vyhlásenie že nie je platiteľom DPH

Kontrola varroázy

Podporou v rámci opatrenia kontrola var-
roázy je podpora na úhradu nákladov:
a) na liečebné alebo preventívne prostriedky

a prípravky povolené v Slovenskej repub-
like na liečbu varroázy,

b) spojených s aplikáciou aerosólu pri preven-
cii alebo liečení varroázy,

c) na prehliadky včelstiev vykonané asistent-
mi úradnými veterinárnych lekárov

d) na nákup aerosólových vyvíjačov, kompre-
sorov a iných certifikovaných technických
prostriedkov na liečenie varroázy,

e) na nákup prostriedkov na kontrolu invado-
vanosti včelstva roztočom Varroa destruc-
tor.

1. Podpora na úhradu nákladov na
liečebné alebo preventívne prostried-
ky a prípravky povolené v Slovenskej

republike na liečbu varroázy

Výška podpory:
– do 80 % nákladov na liečebné alebo pre-

ventívne prostriedky a prípravky proti var-
roáze

– za náklady na liečebné alebo preventívne
prostriedky a prípravky proti varroáze sa

nepovažujú prípadné vedľajšie náklady
spojené s ich nákupom (poštovné, balné,
prepravné náklady a pod.)

Podmienky pre poskytnutie podpory:
– predložené doklady musia preukázateľne

súvisieť s nákladmi na liečebné alebo pre-
ventívne prostriedky a prípravky proti var-
roáze

– liečebné alebo preventívne prostriedky
a prípravky musia byť povolené v Sloven-
skej republike (zaregistrované a schválené
Ústavom štátnej kontroly veterinárnych bi-
opreparátov a liečiv)

Liečebné a preventívne prostriedky
povolené v Slovenskej republike:

1. veterinárne lieky:
- na báze fluvalinátu
– M-1 AER sol. a. u. v.
– GABON PF 90 pásiky a. u. v

- na báze amitrazu
– VARIDOL FUM sol. a. u. v.
– VARIDOL AER sol. a. u. v.
– AVARTIN 01-B90 a. u. v.

- na báze flumethrinu
– BAYVAROL STRIPS a. u. v.

2. veterinárne prípravky:
- na báze kyseliny mravčej
– FORMIDOL doštičky a. u. v.
– APIFORM sol. a. u. v.

- na báze prírodných extraktov
– VČELIA LEKÁREŇ – MÉHPATIKA

Prílohy predkladané prijímateľom podpo-
ry:
– zoznam zakúpených liečebných a preven-

tívnych prostriedkov a prípravkov podľa
prílohy č. 20 Nariadenia vlády SR
č. 422/2007, alebo prílohy č. 3 tohoto Me-
todického usmernenia Ú SVS č. 1/2010

– kópia dokladov o nákladoch na liečebné
alebo preventívne prostriedky a prípravky
proti varroáze

– ak prijímateľ podpory nie je platiteľom DPH
čestné vyhlásenie že nie je platiteľom DPH

2. Podpora na úhradu nákladov spo-
jených s aplikáciou aerosólu pri pre-

vencii alebo liečení varroázy

Výška podpory:
– do 80 % z 0,80 EUR t.j. do 0,64 EUR na

jedno ošetrené včelstvo

Podmienky pre poskytnutie podpory:
– ošetrenie včelstiev musí byť vykonané

v období za ktoré sa poskytuje podpora

Prílohy predkladané prijímateľom podpo-
ry:
– úplne vyplnený formulár „ošetrenie včel-

stiev aerosólom“ podľa prílohy č. 8 a 8A
Nariadenia vlády č. 422/2007, alebo podľa
prílohy č. 4 a 4A tohoto Metodického
usmernenia Ú SVS č. 1/2010

– kópia osvedčenia o absolvovaní školenia
na ošetrovanie včelstiev aerosólom



3. Podpora na úhradu nákladov na
prehliadky včelstiev vykonané úrad-

nými veterinárnymi asistentmi

Výška podpory:
– do 80 % z 1,00 EUR t.j. do 0,80 EUR na

jedno prehliadnuté včelstvo

Podmienky pre poskytnutie podpory:
– prehliadky včelstiev musia byť vykonané

v období za ktoré sa poskytuje podpora
– podpora sa neposkytuje pri prehliad-

kach včelstiev „sám sebe“ !

Prílohy predkladané prijímateľom podpo-
ry:
– úplne vyplnený formulár „prehliadka včel-

stiev“ podľa prílohy č. 9 a 9A Nariadenia
vlády SR č. 422/2007 alebo podľa prílohy
č. 6 a 6A tohoto Metodického usmernenia
Ú SVS č. 1/2010

– kópia osvedčenia asistenta úradného vete-
rinárneho lekára

– kópia poverenia od príslušnej Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy SR

4. Podpora na nákup aerosólových
vyvíjačov, kompresorov a iných certi-
fikovaných technických prostriedkov

na liečenie varroázy

Výška podpory:
– do 70 % nákladov na nákup aerosólových

vyvíjačov, kompresorov a iných certifiko-
vaných technických prostriedkov na lieče-
nie varroázy

5. Podpora na nákup prostriedkov na
kontrolu invadovanosti včelstva roz-

točom Varroa destructor

Výška podpory:
– do 70 % nákladov na nákup prostriedkov

na kontrolu invadovanosti včelstva rozto-
čom Varroa destructor

Podmienky pre poskytnutie podpory:
– predložené doklady musia preukázateľne

súvisieť s nákladmi na nákup prostriedkov
na kontrolu invadovanosti včelstva rozto-
čom Varroa destructor

Prílohy predkladané prijímateľom podpo-
ry:
– rozpis nákladov na nákup prostriedkov na

kontrolu invadovanosti včelstva roztočom
Varroa destructor podľa prílohy č. 6 tohoto
Metodického usmernenia Ú SVS č. 1/2010,

– kópia dokladov o nákladoch na nákup
prostriedkov na kontrolu invadovanosti
včelstva roztočom Varroa destructor,

– ak prijímateľ podpory nie je platiteľom DPH
čestné vyhlásenie že nie je platiteľom DPH

Racionalizácia kočovania včelstiev

Podporu v rámci opatrenia „Racionalizá-
cia kočovania včelstiev“ možno poskytnúť na:
1) úhradu nákladov na zariadenie na kočova-

nie včelstiev podľa prílohy č. 1 časti C
Nariadenia vlády SR č. 422/2007,

2) starostlivosť o kočovné stanovištia včel-
stiev, ktoré sú umiestnené mimo trvalých
stanovíšť a včelstvá sa presunú najmenej
jedenkrát v období od 1. apríla do 30. sep-
tembra kalendárneho roku,

3) vypracovanie a realizáciu projektu na zlep-
šenie pastevných podmienok včelstiev
a vysádzanie nektárodajných drevín,

4) vypracovanie projektu a zabezpečenie sig-
nalizačnej služby kvitnutia nektárodajných
rastlín.

1. Podpora na úhradu nákladov na
zariadenie na kočovanie včelstiev

Výška podpory:
– do 35 % z nákupnej ceny zariadenia na

kočovanie včelstiev, najviac však 3 320
EUR za podporný včelársky rok (podpor-
ný včelársky rok je obdobie od 1. septem-
bra kalendárneho roka do 31. augusta na-
sledujúceho kalendárneho roka)

Zoznam zariadení na kočovanie včelstiev,
na ktoré možno poskytnúť podporu:
– špeciálne dopravné prostriedky okrem au-

tomobilov, kočovné vozy (dopravné prost-
riedky určené na presun včelstiev v teréne),
časti úľových zostáv a včelár. zariadenia

– nakladacie zariadenia (mechanické, hyd-
raulické a elektrické zariadenia na zdvíha-
nie),

– prívesy (prívesné vozíky na presun včel-
stiev),

– palety (podstavce na umiestnenie včel-
stiev).

Podmienky pre poskytnutie podpory:
– predložené doklady musia preukázateľne

súvisieť s nákladmi na zariadenie slúžiace
na kočovanie včelstiev

– prijímateľovi podpory nebola poskytnutá
podpora na nákup obdobného zariadenia na
kočovanie včelstiev v predchádzajúcich
piatich rokoch

Prílohy predkladané prijímateľom podpo-
ry:
– písomná žiadosť a rozpis nákladov na ná-

kup zariadení na kočovanie
– kópia dokladov o nákladoch na zariadenie

na kočovanie včelstiev
– záväzok, že si zariadenie na ktoré požadu-

je podporu ponechá vo svojom majetku
najmenej päť rokov

– ak prijímateľ podpory nie je platiteľom
DPH čestné vyhlásenie že nie je platiteľom
DPH

2. Podpora na úhradu nákladov na
starostlivosť o kočovné stanovištia

včelstiev, ktoré sú umiestnené mimo
trvalých stanovíšť najmenej v období
od 1. apríla do 30. septembra kalen-

dárneho roka

Výška podpory:
a) do 3,32 EUR na kočovné včelstvo
b) do 35 % z nákupnej ceny zariadenia na

úpravu kočovných stanovíšť, najviac však
332 EUR za včelársky rok

Podmienky pre poskytnutie podpory:
– minimálny počet kočujúcich včelstiev na

ktorý je možné získať podporu je 10 včel-
stiev u každého včelára.
Podpora môže byť poskytnutá na včelstvá

v jednom kalendárnom roku len jeden krát,
bez ohľadu na to, koľkokrát boli kočujúce
včelstvá v priebehu včelárskej sezóny presu-
nuté za znáškou
– podpora podľa písmena a) môže byť poskyt-

nutá max. do výšky počtu včelstiev uvede-
ných v súhrne príšlušného R SVS a v ko-
čovnom preukaze, alebo v sprievodnom
doklade na premiestnenie včelstiev za vče-
lou pastvou vydanom R VPS

– u podpory podľa písmena b) predložené
doklady musia preukázateľne súvisieť s ná-
kladmi na technické zariadenie na úpravu
kočovných stanovíšť

– u podpory podľa písmena b) prijímateľovi
podpory nebola poskytnutá podpora na
nákup obdobného technického zariadenia
na úpravu kočovných stanovíšť v predchá-
dzajúcich piatich rokoch

Prílohy predkladané prijímateľom podpo-
ry:
– kópia kočovného preukazu potvrdeného re-

gionálnou veterinárnou a potravinovou
správou, alebo kópia sprievodného dokla-
du na premiestnenie včelstiev za včelou
pastvou vydaného R VPS

– rozpis nákladov za nákup zariadení na sta-
rostlivosť o kočovné stanovište, ak žiada-
teľ žiada o podporu podľa písm. b)

– kópia dokladov o nákladoch na zariadenie
na úpravu kočovných stanovíšť, ak žiada
o podporu podľa písm. b)

– záväzok, že si zariadenie na ktoré požadu-
je podporu ponechá vo svojom majetku
najmenej päť rokov, ak žiada o podporu
podľa písm. b)

– ak prijímateľ, žiadajúci o podporu podľa
písm. b) nie je platiteľom DPH čestné vy-
hlásenie že nie je platiteľom DPH

3. Podpora na vypracovanie a reali-
záciu projektu na zlepšenie pastev-

ných podmienok včelstiev a vysádza-
nie nektárodajných rastlín

Výška podpory:
– do 1 660 EUR za vypracovanie projektu

a jeho realizáciu

Podmienky pre poskytnutie podpory:
– návrh projektu musí byť schválený Minis-

terstvom pôdohospodárstva SR. Projekty
sa predkladajú na schválenie Ministerstvu
pôdohospodárstva SR v termíne do 31. júla
príslušného kalendárneho roka

– predložené doklady musia preukázateľne
súvisieť s nákladmi na vypracovanie a rea-
lizáciu projektu

4. Podpora na vypracovanie projektu
a zabezpečenie signalizačnej služby

kvitnutia nektárodajných rastlín

Výška podpory:
– do 1 660 EUR za vypracovanie projektu



a zabezpečenie signalizačnej služby kvit-
nutia nektarodajných rastlín

– do 100 % zo sumy nákupu zariadení a úhra-
dy ostatných nákladov - ak boli vyčerpané
finančné prostriedky zo sumy pridelenej na
vypracovanie a realizáciu projektu

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– návrh projektu musí byť schválený Minis-
terstvom pôdohospodárstva SR. Projekty
sa predkladajú na schválenie Ministerstvu
pôdohospodárstva SR v termíne do 31. júla
príslušného kalendárneho roka

– predložené doklady musia preukázateľne
súvisieť s nákladmi na vypracovanie a rea-
lizáciu projektu

Úhrada nákladov na analýzu medu

Podporu v rámci opatrenia „Úhrada ná-
kladov na analýzu medu“ možno poskytnúť
na
a.) fyzikálno-chemické rozbory medu a ana-

lýzu geografického pôvodu medu,
b.) diagnostiku rezíduí farmakologicky účin-

ných látok a pesticídov v mede,
c.) analýzy medu v rámci súťaže o najlepší

med a získanie ochrannej známky „Slo-
venský med“,

d.) analýzu spór moru včelieho plodu z medu.

Výška podpory:

Podporu možno poskytnúť:

a.) do 80 % z dokladovanej a uhradenej sumy
u fyzikálno-chemických rozborov medu
a analýzy geografického pôvodu medu ,
ak boli vykonané v referenčnom labora-
tóriu

b.) do 80 % z dokladovanej a uhradenej sumy
u diagnostiky rezíduí farmakologicky
účinných látok a pesticídov v mede

c.) do 100 % z dokladovanej a uhradenej
sumy analýz medu, ak sa jedná o analýzy
medu v rámci súťaže o najlepší med a zís-
kanie ochrannej známky „Slovenský
med“, ak sú splnené všetky kvalitatívne
požiadavky kladené na ochrannú znám-
ku „Slovenský med“

d.) do 100 % z dokladovanej a uhradenej
sumy u nákladov na diagnostiku spór
moru včelieho plodu z medu, ak sú ana-
lýzy medu vykonané v referenčnom la-
boratóriu

Upozornenie: počas trvania národného
programu monitoringu moru včelieho plodu
sa podpora na analýzu spór moru včelieho
plodu podľa nariadenia vlády SR č. 422/2007
neposkytuje!

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– podporu možno poskytnúť na úhradu naj-
viac štyroch analýz medu od jedného vče-
lára

– predložené doklady musia preukázateľne
súvisieť s nákladmi na analýzy medu

– podpora sa neposkytne, ak sa v mede po-
tvrdí prítomnosť rezíduí farmakologicky
účinných látok a pesticídov

Prílohy predkladané prijímateľom podpo-

ry:

– formulár „Analýza medu“ podľa prílohy
č. 10 Nariadenia  vlády č. 422/2007

– kópia protokolov o rozboroch z referenč-
ného laboratória,

 – kópia dokladov o nákladoch za rozbory
– ak fakturovaná čiastka za rozbory je vráta-

ne DPH a prijímateľ podpory nie je plati-
teľom DPH čestné vyhlásenie že nie je pla-
titeľom DPH

Obnova včelstiev

Podporu v rámci opatrenia „Obnova včel-
stiev“ možno poskytnúť na
– predaj včelích matiek kranskej včely a roz-

širovanie včelích línií testovaných na var-
roatoleranciu,

– založenie a prevádzku testovacích staníc.

1. Podpora na predaj včelích matiek
kranskej včely

Výška podpory:

– do 8,30 EUR na predanú voľne spárenú
včeliu matku,

– do 16,60 EUR na predanú inseminovanú
včeliu matku,

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– podpora sa môže poskytnúť včelárovi, kto-
rý chová včelie matky, vlastní dekrét šľach-
titeľského chovu alebo rozmnožovacieho
chovu kranskej včely a produkuje včelie
matky z preverenej línie.

– predložené doklady musia preukázateľne
súvisieť s predajom včelích matiek na kto-
ré je žiadaná podpora

2. Podpora na založenie a prevádzku
testovacích staníc

Výška podpory:

– do 80 % nákladov na založenie a prevádz-
ku testovacej stanice

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne
súvisieť s nákladmi na založenie a prevádz-
ku testovacej stanice

Spolupráca so špecializovanými

inštitúciami na implementáciu

aplikovaného výskumu v oblasti

včelárstva a včelích produktov

Podporu v rámci opatrenia „Spolupráca
so špecializovanými inštitúciami na imple-
mentáciu aplikovaného výskumu v oblasti
včelárstva a včelích produktov“ možno po-
skytnúť na projekty v:

– šľachtení a ochrane genetických zdrojov
autochtónnej domácej včely a podporu za-
vedenia a vedenia plemenárskej evidencie
včely medonosnej,

– zdravotnom stave včiel uplatňovaním
ozdravovacích metód a spôsobu ošetrova-
nia včelstiev, zavedením a vedením eviden-
cie stanovíšť včelstiev,

– kvalitatívnej charakteristike a autentifiká-
cii včelích produktov,

– zdravotnom účinku včelích produktov,
– opeľovacej činnosti včiel a ich vplyvu na

zvyšovanie úrod technických plodín na
výrobu obnoviteľných zdrojov energií.
Výskumné projekty sa spolu s predpokla-

daným rozpočtom na ich realizáciu predkla-
dajú na posúdenie a schválenie Ministerstvu
pôdohospodárstva SR do 31. júla príslušné-
ho kalendárneho roka.

Výška podpory:

– do 100 % nákladov na realizáciu vý-
skumného projektu

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– návrh projektu musí byť schválený Minis-
terstvom pôdohospodárstva SR

– predložené doklady musia preukázateľne
súvisieť s nákladmi na vypracovanie a rea-
lizáciu projektu.

Pre uplatnenie požiadaviek na preplate-
nie nárokov je nutné, aby jednotlivé Regio-
nálne Spolky včelárov Slovenska uplatnili
svoje požiadavky z už zrealizovaných aktivít
podľa jednotlivých opatrení NP stabilizácie
a rozvoja slovenského včelárstva pod bodmi
l. až 6. za obdobie od 01. 09. 2009 do 30. 04.
2010 a to v prvom podpornom termíne t.j. do

l0. mája 2010 písomne na Sekretariát Ústre-
dia SVS spolu s potrebnými tlačivami a do-
kladmi v zmysle tohoto Metodického usmer-
nenia Ú SVS č. 01/2010.

Ďalším (druhým) termínom na uplatne-
nie požiadaviek zo zrealizovaných opatrení
v zmysle Národného programu stabilizácie
a rozvoja slovenského včelárstva v podpor-
nom roku 2009/2010 pre Regionálne Spolky
včelárov Slovenska je termín 15. august

2010. Je nutné, aby R SVS svoje písomné po-
žiadavky zo zrealizovaných opatrení NP sta-
bilizácie a rozvoja slovenského včelárstva pod
bodmi l. až 6. so všetkými potrebnými tlači-
vami a dokladmi doručili na Sekretariát
Ú SVS najneskôr do 15. augusta 2010. Jed-
ná sa o zrealizované opatrenia v zmysle NP
v termíne za obdobie od 01.05.2010 do
15. 08. 2010.

 Tieto budú následne Sekretariátom
Ú SVS prekontrolované čo do správnosti
a úplnosti, spracované a centrálne uplatnené
v termíne do 31. augusta 2010 na PPA MP
SR.
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