
Slovenský
včelár 03/2011 - 2Dôležité termíny pre včelára

Úlohy vyplývajúce z NP eradikácie

MVP na rok 2011

1. Odber zmesných vzoriek meliva zimu-
júcich včelstiev v termíne od 15. januá-
ra do 28. februára 2011, ich zaslanie
predpísaným spôsobom na ŠVPÚ Dol-
ný Kubín, a to u kočujúcich včelárov
a u všetkých chovateľov včelích matiek
a u včelstiev tých včelárov, o ktorých
rozhodne príslušná R VPS, ako náhradu
klinických prehliadok včelstiev
v ochrannom pásme MVP.

2. Klinické vyšetrenie všetkých včelstiev
na prítomnosť moru včelieho plodu v sú-
činnosti s príslušnou R VPS nasledov-
nými spôsobmi:
a./ klinické prehliadky vykonajú AÚVL

v rámci jarných prehliadok včelstiev
v termíne od 01. apríla do 10. mája
2011

b./ klinické prehliadky vykonajú AÚVL
v termíne od 01. júna do 30. augusta
2011

c./ klinické prehliadky vykonajú úradní
veterinárni lekári z príslušnej R VPS
alebo poverení súkromní veterinárni
lekári v termíne od 01. júna do
30. augusta 2011

3. Každý včelár postupuje ďalej individu-
álne podľa výsledkov zistených labora-
tórnym rozborom odobratých vzoriek
(meliva, časti plodových plástov, atď.)
a riadi sa pokynmi, ktoré nariadi R VPS
v rámci opatrení pri potvrdení MVP
a pravidlami náhrady strát (škôd a ná-
kladov) včelárovi v súlade s § 45 ods.
3 Zákona č. 39/2007 Z.z. podľa NV SR
č. 369/2007 o niektorých podporných
opatreniach v pôdohospodárstve v zne-
ní NV SR č. 159/2008 Z.z.

Úlohy vyplývajúce z Vyhlášky MP SR

č. 82/2008 Z.z. z 21.02.2008, ktorou

sa ustanovujú podrobnosti

o identifikácii a registrácii včelstiev

1. Chovateľ včiel zašle Hlásenie chovateľa
včiel poverenej osobe na ÚVč v L. Hrád-
ku najneskôr do 30. apríla 2011 a to na
základe výsledkov zistených AÚVL pri
jarných prehliadkach včelstiev.

2. Začiatok alebo ukončenie chovu včiel
oznámi chovateľ včiel do siedmich dní
odo dňa začiatku alebo ukončenia cho-

vu včiel ÚVč. v L. Hrádku podľa vzoru
Registrácie chovu včiel uvedeného v prí-
lohe č. 2 vyššie uvedenej Vyhlášky

3. Hlásenie zmien počtu včelstiev v prie-
behu sezóny (podľa vzoru v prílohe
č. 3) zašle chovateľ včiel ÚVč. v L. Hrád-
ku do 30. septembra 2011.

Úlohy vyplývajúce z Výnosu MP SR

pre poskytnutie podpory

na opeľovaciu činnosť včiel

l. Každý včelár si vyplní Žiadosť o pod-
poru na opeľovaciu činnosť včiel, v kto-
rej uvedie počet včelstiev, ktoré má re-
gistrované v centrálnom registri včel-
stiev ÚVč. v L. Hrádku k termínu
15. máj 2011 a podpísanú Žiadosť odo-
vzdá predsedovi R SVS, ktorého je čle-
nom a to v termíne, ktorý na základe
Výnosu MP SR určí Sekretariát Ú SVS.

 Úlohy vyplývajúce z Národného

programu stabilizácie a rozvoja

slovenského včelárstva

v podpornom roku 2010/2011

1. Pre uplatnenie požiadaviek na preplate-
nie nárokov jednotlivých R SVS, resp.
oprávnených žiadateľov – členov SVS
je nutné, aby títo uplatnili svoje požia-
davky z už zrealizovaných aktivít podľa
jednotlivých opatrení Národného
programu stabilizácie a rozvoja sloven-
ského včelárstva v opatreniach l až 6 za
obdobie od 01.09.2010 do 30.04.2011
iba v prvom podpornom termíne t. j. do
15. mája 2011 písomne na Sekretariát
Ú SVS spolu s potrebnými tlačivami
a dokladmi v zmysle Metodického po-
kynu SÚ SVS. Upozorňujeme, že zre-
alizované opatrenia NP za obdobie od
01. 09. 2010 do 30. 04. 2011 je možné
uplatniť na PPA MP SR prostredníc-
tvom SÚ SVS len v prvom podpornom
termíne t.j. do 15. mája 2011. Opatre-
nia zrealizované v termíne od 01. 09.
2010 do 30. 04. 2011 a neuplatnené do
15. mája 2011 nebudú na PPA MP SR
akceptované a vynaložené náklady
a finančné prostriedky nebudú opráv-
neným žiadateľom z PPA MP SR re-
fundované.

2. Druhým termínom na uplatnenie požia-
daviek zo zrealizovaných opatrení

Termínovník najdôležitejších dátumov pre včelára

v priebehu kalendárneho roka 2011

v zmysle Národného programu stabili-
zácie a rozvoja slovenského včelárstva
na preplatenie nárokov jednotlivých
R SVS, resp. oprávnených žiadateľov –
členov SVS je nutné aby títo uplatnili
svoje požiadavky z už zrealizovaných
aktivít podľa jednotlivých opatrení Ná-
rodného programu stabilizácie a rozvo-
ja slovenského včelárstva v opatreniach
l až 6 za obdobie od 01. 05. 2011 do
15. 08. 2011 v druhom podpornom ter-
míne t. j. do 15. augusta 2011 písomne
na adresu Sekretariátu Ú SVS spolu
s potrebnými tlačivami a dokladmi
v zmysle vydaného Metodického poky-
nu SÚ SVS č. 1/2010.
Upozorňujeme štatutárov R SVS

i oprávnených žiadateľov na dodržiava-
nie správnych postupov a nariadení PPA
MP SR, v zmysle ktorých od začiatku no-
vého podporného roka 2010/2011 t.j. od
01. 09. 2010 vstúpilo do platnosti naria-
denie PPA MP SR č. 1/2010, na základe
ktorého je nutné každú žiadosť zaslanú
prostredníctvom Sekretariátu Ústredia
Spolku včelárov Slovenska na PPA MP
SR o preplatenie zrealizovaných opatre-
ní NP či už jednotlivým R SVS, alebo
oprávneným žiadateľom (jednotlivcom)
predom podpísať príslušným krajským
poradcom pre včelárstvo (týmto je záro-
veň každý krajský zmocnenec). Tiež je
nutné podpísať a opečiatkovať každú prí-
lohu žiadosti o preplatenie zrealizova-
ných opatrení v rámci NP (t.j. faktúru,
dodací list, doklad z registračnej poklad-
ne a pod.) a to predsedom príslušného
Regionálneho spolku včelárov Slovenska,
ktorý žiadosť o preplatenie predkladá.
Bez týchto náležitostí nie je možné pred-
ložiť doklady na PPA MP SR a požiadať
o podporu v rámci jednotlivých opatre-
ní NP.
3. Ďalším dôležitým dátumom pre funkci-

onárov R SVS i členov SVS – oprávne-
ných žiadateľov, ktorí plánujú v ďalšom
podpornom roku 2011/2012 využiť mož-
nosť podpory EÚ v rámci NP stabilizá-
cie a rozvoja slovenského včelárstva je
termín 15. 07. 2011. Do tohto dátumu je
potrené uplatniť prostredníctvom svojich
R SVS na Sekretariát Ú SVS písomnú
žiadosť o poskytnutie pomoci v podpor-
nom roku 2011/2012 na tlačive Žiadosť
o poskytnutie podpory v zmysle opatre-
ní NP v podpornom roku 2011/2012.

RR SV
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