
Spolok včelárov Slovenska 
Oravická 612/12,  028 01 TRSTENÁ 

 
 

 

Prieskum na dodanie nových úľových zostáv, nových včelstiev a cien 

I.  
Všeobecné informácie 

1. Prieskum je vyhlásený s cieľom naplniť podmienky Nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 31/2011 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok 
a obchodovania so včelími produktmi v zmysle § 7 ods. 1, písm. c).  

2. Predmetom prieskumu je zistiť:  

a) možných dodávateľov nových úľových zostáv v súlade s kritériami uvedenými 
v prílohe časopisu „Slovenský včelár“ č. 10/2012. 

 a  

b.) možných dodávateľov nových včelstiev, osadených matkami v súlade 
s podmienkami uvedenými v prílohe časopisu „Slovenský včelár“ č. 10/2012. 

Predmetom prieskumu je ďalej zistiť najnižšie  ceny za úľové zostavy a včelstvá.  

3. Vyhlasovateľ nie je verejný obstarávateľ a na prieskum sa nevzťahujú ustanovenia 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Spolok 
včelárov Slovenska (ďalej len SVS ) je jedným z garantov plnenia Národného 
programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2012 – 2013, 
k realizácii ktorého bolo Nariadenie vlády SR č. 31/2011 Z. z. vydané. Nariadenie 
vlády umožňuje včelárom žiadať o finančnú pomoc z prostriedkov Európskej únie 
a z prostriedkov štátneho rozpočtu.  

4. Výsledkom prieskumu bude spracovanie zoznamu možných dodávateľov predmetu 
prieskumu. Zoznam bude poskytnutý členom SVS pre  ďalšie využitie v prípade ich 
rozhodnutia sa požiadať o finančnú pomoc na nákup nových včelstiev a na nákup 
nových úľových zostáv. 

 
II. 

Postup 

1.  Uchádzač o dodávky nových úľových zostáv preukáže  dokladmi splnenie podmienok 
účasti na prieskume predložením prototypu ukážkového úľa. Ten doručí na komisionálne 
vyhodnotenie, ktoré sa bude konať  20. novembra 2012 v sídle sekretariátu Ú SVS, 
Oravická 612/12, 028 01 Trstená.  Úle treba doručiť na miesto konania do 14,00 hod.  



K vyhodnoteniu splnenia podmienok účasti je nevyhnutné predložiť: 

1.a)  Dodávatelia úľov: 

 - kópiu  živnostenského listu alebo  kópiu výpisu z obchodného registra 
-  cenovú ponuku na úľovú zostavu 
- technické výkresy úľovej zostavy 
- súhlas so spracovaním osobných údajov 
 
1.b) Dodávatelia včelstiev: 

- registračné číslo z centrálneho registra včelstiev 
- cenovú ponuku na včelstvá 
- súhlas so spracovaním osobných údajov 
 
2. Čestné prehlásenie účastníka, že nemá voči štátnym inštitúciám žiadne podlžnosti. 

3. Technické požiadavky k požadovaným predmetom prieskumu možno získať 
v prílohe časopisu „Slovenský včelár“ č. 10/2012 a bližšie informácie na adrese: Ing. 
Pavol Kameník, Oravická 612/12, 028 01 Trstená, č.t. 043/5392 695.  

 
4. Lehota na predkladanie dokumentov podľa bodu  II/1  je do 20. novembra 2012 do 
14,00 hod. Ponuky  predkladajte v zalepenej obálke  označenej heslom:  

„Nové úľové zostavy – prieskum“,  „NEOTVÁRAŤ“ resp. 

„ Nové  včelstvá  – prieskum“,  „NEOTVÁRAŤ“  

 zaslať na adresu:  Spolok včelárov Slovenska, Oravická 612/12, 028 01 
Trstená 

5. Otváranie ponúk na ceny  nových úľových zostáv a nákup včelstiev vyhodnotí 
komisia SVS. Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť účastníci prieskumu resp. ich 
zástupcovia dňa 20. 11. 2012 o 14.15 hod.  

6. O výsledku prieskumu budú včelári informovaní v časopise Slovenský včelár a na 
internetovej stránke SVS. 

7.  Doplňujúce prihlasovacie formuláre sú súčasťou tejto výzvy:   
                      Požiadavky na včelstvo  
                           Cenová ponuka na novú úľovú zostavu 
                           Cenová ponuka na nové včelstvá 
                           Súhlas účastníka súťaže so zverejnením osobných údajov. 
 
  
        
          Ing. Pavol Kameník 
             predseda SVS 
 

  V Trstenej 8. 10. 2012 



I. Požiadavky na včelstvo  

      Podpora na nové včelstvá – odložence –   môže  byť poskytnutá začínajúcemu včelárovi len vtedy, 
ak je predmetné včelstvo zdravé, má všetky štádiá plodu a je  osadené na  plástoch určených 
rámikových mier uvedených v stredovej prílohe časopisu SV č. 10/2012. 

 V jarnom období (pri nákupe od 15. apríla do 31. mája) musia včelstvá obsadať  minimálne                         
5 plástov,  z toho minimálne 3 plásty s plodom a včelami  a jeden až dva plásty zo zásobami  obsadené 
včelami. Včelstvo musí mať   matku z plemenného  chovu. O podporu môže žiadať            len 
začínajúci včelár, ktorý nakúpil v tomto termíne  včelstvá  na maximálne 7 rámikoch plástovej plochy 
B ( 19,8 dm2) alebo na úmerne prepočítané plochy rámikov ostatných rámikových mier   

V letnom období (pri nákupe od 1. júna do 15. júla) musia  včelstvá obsadať minimálne 7 plástov, 
z toho minimálne 5 plástov s plodom a včelami a jeden až dva plásty so zásobami a včelami.  Včelstvo 
musí mať   matku z plemenného chovu. O podporu na nové včelstvá môže žiadať začínajúci včelár na 
maximálne  9 rámikoch plástovej plochy B  alebo na úmerne prepočítané plochy rámikov ostatných 
rámikových mier.  Refundujú sa len tie odložence,  ktoré boli vytvorené dodávateľom do 15. júla.            

Cena odloženca sa bude odvíjať od ceny jedného včelami obsadeného plásta typu B. Cena  matky  sa 
hodnotí samostatne. 

Ostatné doklady, ktoré musí kupujúci predložiť, sú zakotvené v Metodickom postupe PPA č. 31/2011 
z.z. . 

Tabuľka prepočtu plochy a oceňovania plástov 

Rámiková miera  Jarné obdobie  15.4 – 31. 5.  Letné obdobie  1.6 – 15. 7. 

Typ 

plástu 

 

Plocha 

plástu 

dm2

Prep.  

koefic.  

plochy 

Včely 

kg 

Plod 

dm2

Zásoby 

kg 

Včely 

kg 

Plod 

dm2

Zásoby 

kg 

„B“  19,8  1  0,60  30,0     2,5  0,75  50,0  4,0 

1,2 
Langstroth 

9,2  0,46             

2/3 
Langstroth 

11,1  0,56             

¾ 
Langstroth 

13,3  0,67             

Originál 
Langstroth 

17,4  0,89             

Dadant 
Jumbo  

21,9  1,11             

Dadant 
Blatt 

22,5  1,14             




