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Štatút Svojpomocného fondu  

Spolku včelárov Slovenska 
(SPF SVS) 

 
 
 

 
 
 

Číslo účtu  SPF SVS:   262 108 621/1100 

 
 
 
 

 
 

Komisia SPF SVS: od 01/2015 do  02/2019  
 

Predseda SPF SVS: 
 

Ing. Martin Kosa 
Na Sihoti 1166 

026 01 Dolný Kubín 
mob.: 0904 138 889 

 

 
 
Člen komisie SPF SVS:                                                             Člen komisie SPF SVS: 
 

    Ing. Michal Šulič                                                                   Ing.  Jozef Golian  
      Mierová 1967/16                                                                           960 43 Senohrad 47 
    026 01 Dolný Kubín                                                                          mob: 0905 451 571 
    mob: 0905 532 869 
      č.t.: 043/588 4857  
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1.) Spolok včelárov Slovenska vytvára a spravuje účelový Svojpomocný Fond 

Spolku včelárov Slovenska – skrátene (SPF SVS) 
 
 

2.) Tvorba a účel fondu 
 

a.) fond je zameraný na zmiernenie niektorých škôd vzniknutých členom SVS na ich 
včelárskom majetku pri chove včiel a s nimi súvisiacich činnostiach 

b.) prostriedky SPF nemožno minúť na iné účely 
c.) SPF spravuje komisia zvlášť na to volená – komisia SPF na čele s jej predsedom 
d.) do SPF povinne prispievajú všetci členovia SVS raz ročne na každé zazimované 

včelstvo vo finančnej výške odsúhlasenej Valným zhromaždením SVS 
Zo SPF sú čiastočne hradené škody, ktoré vzniknú včelárovi pri škodových 
udalostiach uvedených v bode 4.)  

e.) zo SPF sú tiež hradené náklady na zisťovanie, preverovanie, stanovenie výšky 
škody (za posudok znalca, cestovné a diéty členom komisie SPF, príp. refundácia 
mzdy) vrátane nákladov spojených s prácou komisie SPF 

 
 

3.) Zdroje SPF SVS 
 
Základným zdrojom SPF SVS je príspevok členov SVS, ktorý závisí od lokality, v ktorej sú 
včelstvá umiestnené: 

a.) poplatok na včelstvo umiestnené v intraviláne obce 
b.) poplatok na včelstvo umiestnené v extraviláne obce. Takýto poplatok platia aj 

kočujúci včelári bez ohľadu na to, kde majú trvalé stanovište včelstiev. 
 
Výšky oboch poplatkov schvaľuje každoročne VZ SVS!  
Príspevky do SPF SVS vyberá R SVS každoročne a vedie o nich presnú menovitú evidenciu aj 
s uvedením lokality. Kópiu evidencie predkladá prostredníctvom Sekretariátu Ú SVS komisii 
SPF SVS a finančné prostriedky prevedie na podúčet SPF SVS do 15. januára každého 
kalendárneho roka. 
Ďalším zdrojom financií môžu byť dotácie z prostriedkov Ú SVS, ak ich schváli Valné 
zhromaždenie. 
 
 

4.) Škodové udalosti 
 
Za škodové udalosti sa považujú: 

a.) poškodenie, zničenie, krádež včelstiev a predmetov bezprostredne súvisiacich 
s výkonom včelárskej činnosti, ktoré sú vo vlastníctve člena SVS, 

b.) poškodenie alebo zničenie včelstiev a včelárskych potrieb živelnou pohromou 
(povodeň, víchrica, požiar, pád stromov...) a škody na včelínoch a kočovných 
vozoch na trvalom stanovišti, 

c.) škody spôsobené vandalizmom pri nezistenom vinníkovi,  
d.) škody spôsobené na kočovných včelstvách vzniknuté pri ich premiestňovaní za 

znáškou, 

 



    Spolok včelárov Slovenska 
     Oravická 612/12,  028 01 TRSTENÁ 

 

  
IČO:  22 665 072    043/5392 695                ww.spolokvcelarovslovenska.sk 
DIČ: 2020799077    043/5391 513               e-mail: svs@orava.sk 

 

5.) Poskytovanie príspevku na zmiernenie škody zo SPF SVS 
 
- Príspevok na zmiernenie škody sa poskytuje na základe Žiadosti člena, ktorú 

prostredníctvom R SVS zašle komisii SPF SVS. 
- Príspevok nebude vyplatený ak príslušný R SVS neodviedol príspevky za poškodeného 

včelára podľa bodu 3.) ods. a.) b.) za posledné tri roky, vrátane roka, v ktorom poškodený 
člen žiada o zmiernenie škody.  

- SPF poskytne finančné prostriedky na zmiernenie škôd uvedených v bode 4.) 
- Príspevok bude znížený v takom prípade, ak včelár mal zaplatené členské a príspevok do 

SPF na menší počet včelstiev ako ich skutočne mal pri škodovej udalosti. 
-  Sumár vyplácaných príspevkov k zmierneniu vzniknutých škôd v príslušnom roku nesmie 

prekročiť 50% aktuálneho stavu finančných prostriedkov na účte SPF SVS ku dňu 31. 
január roka, v ktorom sa rozhoduje o zmierňovaní škôd za predchádzajúci rok. 

 
Ako postupuje poškodený včelár?  

a.) najneskôr do 8 dní po zistení škody ju nahlási v  R SVS, v obvode ktorého má včelstvá 
registrované 

b.) škodovú udalosť nahlási aj na príslušné oddelenie Polície SR v mieste škodovej 
udalosti 

c.) pri požiari a vzniku rozsiahlej škody – nad 335,- Eur vyžiada si potvrdenie 
o predpokladanej príčine – od príslušného Hasičského záchranného zboru 

d.) R SVS ustanoví stálu trojčlennú komisiu, ktorej zloženie zašle na SÚ SVS a ktorá  
vyplní Zápisnicu o škodovej udalosti (viď. Prílohu č. 1 tohto Štatútu SPF SVS, súčasťou 
ktorej je Zoznam včelárskeho náradia – ukradnutého, zničeného..., podľa vzoru 
uvedeného v Prílohe č. 2 tohto Štatútu SPF SVS), ktoré slúžia ako podklad súdnemu 
znalcovi z odboru včelárstva, ktorý na základe nej vypracuje znalecký posudok. 

e.) v Zápisnici je potrebné uviesť: 
a.) dátum vzniku (zaregistrovania škody) 
b.) možnú príčinu vzniknutia škody 
c.) druh a počet zničených, poškodených alebo ukradnutých vecí, úľov, inventáru, 

ich vek, spôsob nadobudnutia, typ úľov a ich rámikovú mieru a pod. 
d.) popis stavu včelstiev pred škodovou udalosťou a po nej 
e.) stupeň poškodenia, zoslabenia včelstiev, straty matiek, počet obsadených 

rámikov v plodisku, v medníku, rozloha plodu, množstvo zásob vo včelstvách 
f.) Zápisnicu podpíšu všetci stáli členovia komisie R SVS 
g.) Zápisnica sa vyhotoví v 3 exemplároch, jeden exemplár zostáva na R SVS 
h.) jeden exemplár si ponechá poškodený včelár 
i.) jeden exemplár spolu so zápisnicou z Polície prípadne Hasičského 

záchranného zboru sa pripojí k žiadosti o poskytnutie príspevku na zmiernenie 
vzniknutej škody a tieto stála komisia v súčinnosti s poškodeným členom zašle 
na  adresu predsedu komisie SPF SVS – Ing. Martin Kosa, Na Sihoti 1166,     
026 01 Dolný Kubín. 

j.) potvrdenie z Polície musí obsahovať skutočnosť, že škodová udalosť bola 
nahlásená a tiež, že páchateľ škody je neznámy. 

k.) K žiadosti pripojí aj potvrdenie R SVS, že R SVS riadne odvádzal do SPF SVS 
príspevky za posledné tri roky a že ich má poškodený člen za toto obdobie 
riadne zaplatené. 
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   Vyhotovenie  znaleckého posudku zabezpečí komisia SPF SVS. Pri škodách menších ako 
166,- Eur sa posudok znalca nevyžaduje. V tomto prípade výšku škody určí komisia R SVS , 
ktorá škodu prešetrovala. 
 
 

6.) Príspevok na zmiernenie škody sa neposkytuje 
 
v prípadoch, kedy ich úhrada vyplýva zo zákona, vyhlášok alebo iných právnych predpisov 
a tiež pri: 

a.) škodách spôsobených zverou, škodcami, domácimi zvieratami 
b.) úhyne včelstiev spôsobenom chorobami včiel, alebo chorobami včelieho plodu 

s výnimkou choroby mor včelieho plodu (MVP), kedy poškodený včelár v súčinnosti 
s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou SR ( R VPS) postupuje v zmysle § 
45 a násl. Zákona č. 39/2007 Z.z. o Veterinárnej starostlivosti  

c.) ak člen SVS nemá zaplatené poplatky do SPF SVS na daný kalendárny rok 
a predchádzajúce dva roky 

d.) škodách na zásobách, ktoré prekračujú stanovený limit (limity: cukor 2 kg/včelstvo, 
medzistienky 5 ks/včelstvo), 

e.) škodách na kočových vozoch a včelínoch, ktoré vzniknú pri dopravnej nehode pri 
presune včelstiev na iné stanovište – vrátane presunov za znáškou.  
V prípade, že u vodiča mobilného kočovného voza, alebo včelína orgán Polície  zistí 
požitie alkoholických nápojov, sa neposkytne ani príspevok na zmiernenie škody  
v zmysle bodu 4 d.)  

f.) škodách vzniknutých vlastnou nedbalosťou, alebo ak na pôvodnom stanovište vznikla 
opakovaná škoda, ktorá už raz bola odškodnená a poškodeným členom neboli prijaté 
opatrenia na jej zabránenie 

g.) ak sú včelstvá umiestnené v rizikových lokalitách, napr. na území zaplavovanom vodou, 
medzi hrádzou a vodným tokom, 

h.) škodách vzniknutých pri chemickom ošetrovaní poľnohospodárskych a lesných kultúr 
a porastov 

i.) ak škoda nepresahuje 16,60 Eur 
 
 

7.) Komisia SPF SVS 

 
a.) komisia SPF SVS je trojčlenná. Volí je Valné zhromaždenia na  4 roky, 
b.) zhromažďuje žiadosti o zmiernenie škôd v uplynulom roku 
c.) po 31.  januári nasledujúceho roka rozhodne o výškach náhrad škôd 

z predchádzajúceho roka alebo o zamietnutí žiadosti 
d.) po kladnom vyjadrení komisie SPF SVS o poskytnutí finančných prostriedkov na 

zmiernenie škody -  tieto poukáže do 30 dní  poškodenému včelárovi 
e.) režijné náklady, spojené s určením výšky škody sa hradia v plnej výške z prostriedkov 

fondu 
f.) príspevok k zmierneniu vzniknutej škody môže byť maximálne 50% zo škody určenej 

súdnym znalcom (u škôd nad 166,- Eur),  alebo komisiou R SVS(u škôd do 166,- Eur) 
g.) hospodárne a účelne využíva jej zverené finančné prostriedky SPF SVS. 
h.) predseda a jeden člen komisie SPF SVS majú podpisové právo pre disponovanie 

s finančnými prostriedkami SPF SVS 
i.) vedie presnú evidenciu hospodárenia v SPF SVS 
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j.) Valnému zhromaždeniu každoročne predkladá Správu o stave a čerpaní SPF SVS a o 
riešení škodových udalostí resp. o ich úhrade za predchádzajúci rok. 

k.) preveruje kompletnosť Žiadostí o zmiernenie škôd, ktorú konfrontuje s poskytnutými 
údajmi zo SÚ SVS o vykonaných platbách príspevkov do SPF SVS príslušným R SVS 
a poškodeným členom za posledné tri roky vrátane roka, v ktorom si poškodený člen 
SVS žiadosť uplatňuje.   

l.) v odvolacom konaní proti rozhodnutiu komisie SPF SVS  rieši odvolanie  Dozorná 
a kontrolná rada SVS (DKR SVS). Tá tiež vykonáva výklad Štatútu SPF SVS. 

 
 

8.) Záverečné ustanovenia 
 
- SPF SVS zanikne, ak sa na tom uznesie VZ SVS nadpolovičnou väčšinou prítomných 

delegátov. 
- VZ SVS zároveň rozhodne ako naložiť s finančnými prostriedkami a záväzkami zrušeného 

SPF SVS 
- O zmenách v Štatúte rozhoduje výhradne VZ SVS. 
- Tento Štatút SPF SVS bol schválený na 15. VZ SVS dňa 17.03.2007 v Dolnom Kubíne 
- V zmysle tohto Štatútu  SPF SVS sa riešia  škodové udalosti od 01.01.2007. 
- Doplnok bodu 4d  a druhá veta bodu 6e boli schválené na 25. VZ SVS v Šali dňa 28.1.2017. 
 
 
 
 
 
 
              Ing. Pavol Kameník                                                   Ing. Martin Kosa 
         predseda SVS a Ú SVS                                         predseda komisie SPF SVS 
                          v.   r.                                                                      v.   r. 
 
 


