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7/2018 

S M E R N I C A  

Slovenského zväzu včelárov 

upravujúca podmienky predkladania projektov na vybavenie ukážkových 

včelníc 

 
v súlade s NV č. 135/2017 Z. z. – § 4, ods. 1, písm. k) – v súlade s § 4, ods. 2, písm. k) 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Slovenský zväz včelárov k zapojeniu sa do súťaže a k predkladaniu projektov na budovanie 

a prevádzkovanie ukážkových včelníc vydáva tieto smernice. 

2. Ukážkové včelnice: 

 nížinný typ – lokality do 300 m nadmorskej výšky (súradnicový systém 

BALT) 

 horský, podhorský typ – lokality nad 300 m nadmorskej výšky (BALT) 

 

3. V každom kraji územnosprávneho členenia Slovenska jednu ukážkovú včelnicu na 1 000 

včelárov. 

4. TERMÍN DORUČENIA:  do 30. apríla pred podporným obdobím, v ktorom chce 

beneficient čerpať podporu 

5. MIESTO DORUČENIA:  Slovenský zväz včelárov, Svrčia ul. č. 14, 842 08 

Bratislava 

6. FORMA:    tlač textu projektu na formát A4, CD – nosič, zapečat. 

     obálka - nápis „SÚŤAŽ„ 

 

Článok II. 

Spôsob hodnotenia projektov 

1. Komisiu pre posudzovanie a hodnotenie projektov ukážkových včelníc ďalej len (komisia) 

menuje VV SZV.  
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2. Projekty vyhodnotí komisia v súlade so Smernicou pre bodové hodnotenie projektov 

uchádzačov o pomoc v súlade s nariadením vlády SR č. 135/2017 Z. z. v termíne do 30. apríl 

pred podporným obdobím, v ktorom chce čerpať podporu. 

Komisia pri hodnotení doručených projektov je oprávnená: 

 požiadať jednotlivých uchádzačov - predkladateľov, aby podali vysvetlenie 

k požadovaným častiam projektu. 

 vykonať obhliadku potenciálnej ukážkovej včelnice uchádzača. 

 požiadať predkladateľa projektu o poskytnutie informácií k nejasnostiam 

v projekte a to písomnou formou. 

 vylúčiť projekt zo súťaže pre hrubé nedostatky v projekte, napr. 

nekompletnosť, odklon od určenej štruktúry projektu a pod. 

 

3.  Komisia do štrnástich dní od vyhodnotenia projektu vyrozumie uchádzačov písomnou 

formou o výsledku vyhodnotenia. 

4. Uchádzač, ktorý v súťaži neuspel, sa môže do súťaže opätovne prihlásiť s projektom 

v nasledujúcom podpornom roku po odstránení nedostatkov, s ktorými ho komisia 

písomne oboznámila. 

 

Článok III. 

Podporovateľné investície 

1. Môžu nimi byť najmä materiálové vybavenie stavieb určených svojim vymedzením 

výlučne na:  zber, výrobu, spracovanie, skladovanie a zlepšenie predaja včelích produktov. 

 2. Materiálové vybavenie na: 

a) Zber: - úľové zostavy 

               - ometače  rámikov (odvčelenie medníkových rámikov) 

                      - vyfukovače včiel  (odvčelenie medníkových rámikov)  

                               - technické doplnky úľových zostáv na zber ostatných včelích  

     produktov 

                                - výstražné a bezpečnostné systémy včelníc (medveď, krádeže úľov) 

b) Výrobu: 

  - medomety 

                     - technické zariadenia chladiaceho boxu  na rámiky 

                    - technické zariadenia  tepelnej komory  na stekucovanie medu 

                     - odviečkovacie  stroje  

                     - odviečkovacie stojany a vane 

                     - dekantačné nádoby  

                     - čerpadlá na med  

                     - uskladňovacie nádrže na med  
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                     - šnekové lisy  na odviečkovance 

                     - odstredivé voskotopky 

                       - vytáčacie linky na med  (v jednej zostave: odviečkovač rámikov, 

     medomet, čerpadlo na med, šnekový lis na odviečkovance) 

                   - výstražné a ochranné systémy  technických zariadení 

 

c) Spracovanie:  

  - nádrže na skladovanie a homogenizáciu medu 

                        - podružné temperované nádrže k strojnej plničke medu 

                        - baličky  naplneného medu, baliaca technika (páskovače, fóliovačky) 

                        - skladová manipulačná technika (vysokozdvižné a paletovacie vozíky)          

 

d) Skladovanie: 

  - skladové regále, stojany, zásobníky, boxy (na obaly i tovar) 

                        - ochranné a zabezpečovacie systémy týchto priestorov  

   

e) Zlepšenie predaja včelích produktov: 

                                     - technické zariadenia predajných priestorov 

 

Článok IV. 

Obstarávanie zákaziek na dodanie tovarov alebo poskytovanie služieb 

1.  Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ 

viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a 

na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná postupovať ako tento verejný obstarávateľ podľa  

zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní.) 

2.  Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, 

časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 

% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na 

poskytnutie služieb, je táto osoba povinná používať postupy ako verejný obstarávateľ pri 

zadávaní podlimitnej zákazky podľa § 100 až 102 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Článok V. 

Osobné, technické  a materiálne podmienky k predkladaniu projektov 

1. osobné podmienky: 

a) včelárske vzdelanie – prednášajúci odborník v odbore včelárstva  

b) primeraná včelárska prax - minimálne 5 rokov pred založením ukážkovej včelnice 

s počtom včelstiev 100 a viac - s progresívnym úľovým systémom najviac vhodným 

pre danú včeliu pastvu, doložená prehlásením miestnej ZO SZV/OZ. 
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c) vek minimálne 26 rokov, maximálne neobmedzený (pri veku žiadateľa nad 60 rokov 

je podmienkou doloženie čestného prehlásenia jeho nástupcu spĺňajúceho podmienku 

1. a) 

d) progresívna včelárska prax produkčného včelára minimálne v strednodobom 

časovom horizonte doložená písomným prehlásením miestnej ZO SZV/OZ. 

2. materiálne podmienky: 

 

a) priestorové vybavenie včelnice vyhovujúce k prijatiu a usadeniu jedného 

autobusového zájazdu včelárov (minimálny počet 20, maximálny počet 60 včelárov) 

v chránených priestoroch s prislúchajúcim počtom sociálnych zariadení na úrovni 

štandardu EÚ (minimálne jedno splachovacie WC pre mužov a jedno pre ženy), alebo 

doloženie zmluvy o prenájme priestorov. 

b) vlastný vklad vo forme stavebných investícií (objekty, stavby) a technického 

vybavenia účelovo prispôsobeného na včelárske účely (výroba a spracovanie včelích 

produktov a sprievodné činnosti napr. stolárska dielňa atď.) minimálne na  úrovni 

požadovaných investícií predkladaného projektu doložené stavebným výkresom alebo 

náčrtom v mierke 1:100, 1:200 s jasným znázornením dispozície a rozmerov 

priestorov. 

 

  Ocenenie priestorov: 

- 1 m² zastavenej plochy murovaného objektu s pevnými základmi  150 – 300€/m² 

- 1 m² drevostavby, provizória 40 – 80 €/m² (len ako pomocné priestory) 

 

Ocenenie technického a strojného vybavenia: 

- ich aktuálnou  cenovou úrovňou na trhu – do veku 10 rokov od nadobudnutia 

- pri starších - za každý rok nad 10 rokov veku: mínus 10 % z ceny. 

 

3. technické podmienky: 

a) udelená platná licencia značky kvality Slovenský med pre niektorý z medov 

pochádzajúcich z územia SR doložené kópiou osvedčenia 

b) splnenie ustanovení  zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov v súvislosti s prevádzkovaním medárne 

c) včelárska prax vlastnej včelnice bez nebezpečných nákaz včiel a včelieho plodu 

 v období posledných desiatich rokov, doložená prehlásením miestnej ZO SZV/OZ. 

 

4. poučenie 

a) Prijímateľ pomoci musí vykonať minimálne 10 prednášok ročne v priestoroch 

ukážkovej včelnice  

b) Prijímateľ pomoci musí vykonať minimálne 3 kurzy podľa smerovania ukážkovej 

včelnice ročne v priestoroch ukážkovej včelnice  

c) Prijímateľ pomoci musí prijať členov včelárskych krúžkov v zmysle NV 135/2017 
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d) Prijímateľ pomoci musí  vykonávať činnosť minimálne 5 rokov po obdržaní poslednej 

platby, v opačnom prípade vráti všetky poskytnuté finančné prostriedky za celé 

obdobie budovania ukážkovej včelnice. 

e) Technické prostriedky, na ktoré bude poskytnutá podpora v súlade s  NV č. 135/2017 

Z. z. musia byť vo vlastníctve prijímateľa minimálne päť rokov. 

f) Zakazuje sa manipulácia s medmi pochádzajúcimi z tretích krajín počas svojej 

 včelárskej praxe. 

d) Komisia môže v období piatich rokov po refundácií nákladov (schváleného 

 projektu) zo strany organizácie Slovenský zväz včelárov vykonať  u spolumajiteľa 

licencie na ukážkovú včelnicu kontrolu vecného a finančného  plnenia obstaraných 

technických zariadení, pomôcok a strojov v zmysle schváleného projektu. Majiteľa 

ukážkovej včelnice o tom upovedomí najneskôr sedem dní dopredu. 

 

Článok VI. 

Požadovaná štruktúra projektu 

1. Úvod:  vlastné predstavy o činnosti budúcej ukážkovej včelnice, čím by mala byť 

 prínosom pre súčasnú a budúcu včelársku prax, nadväzujúce projekty. 

2. Odborný profil žiadateľa: profesijný životopis žiadateľa, jeho prínosy pre obor, 

 odborné aktivity v minulosti, publikačná činnosť, zlepšovateľská činnosť a iné 

 osobitosti, ktoré môžu byť prínosom pre obor včelárstvo 

3. Popis súčasného stavu: 
 - úroveň súčasnej pripravenosti na zvládnutie úloh podľa predkladaného projektu . 

 - zhodnotenie cestou SWOT  analýzy 

 - popis, schémy M 1:200 dispozície  súčasného priestorového vybavenia včelnice 

4. Charakteristika zámeru: 

 - čo chceme dosiahnuť, čo chceme zakúpiť, v akej cene, čomu to bude slúžiť 

 - SWOT analýza po realizácii zámeru. 

5. Postup realizácie: 

 - harmonogram vecného časového a finančného plnenia, (môže byť i sieťový graf) pri 

 rozsiahlejších projektoch to môže byť i obdobie dlhšie ako jeden kalendárny rok, 

 spôsob financovania. 

6. Smerovanie a stratégia rozvoja činnosti, marketingový plán: 
 - zameraný na jednu či viac oblastí podľa charakteru projektu: 

  • technológia výroby (úľový systém, včelárenie extenzívne, intenzívne) 

  • finalizácia včelích produktov 

  • kombinácia ukážkovej včelnice s produkčným včelárením a kočovaním 

  • diverzifikácia činností získavania včelích produktov 

7. Výrobný plán: 
 Smerovanie k stratégii realizácie max. pridanej hodnoty pri získavaných produktoch, 

 možnosť využitia vložených investícií na komerčné včelárske podujatia, pre 

 spotrebiteľskú verejnosť- rentabilita, návratnosť investícií. 
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8. Kontinuita projektu: 

 (nadväzujúce projekty, činnosti v horizonte troch a viac rokov). 

9. Finančná analýza: 
 - oporné body stability, kontinuita projektu v období súčasnej svetovej ekonomickej 

 krízy (môžete použiť i ekonomickú kategóriu celospoločenského prínosu včelstva vo 

 forme opeľovacej činnosti 1 700 €/včelstvo/rok). 

10. Vyčíslenie hodnoty majetku  vlastného vkladu žiadateľa: 

 - stavebné objekty: murované stavby s pevnými základmi podľa výšky štandardu 

 a veku budovy v rozmedzí: 150 - 300 €/m²,  

- provizória – drevostavby:  40 – 80 €/m² (pri podstatnej zmene cien na realitnom trhu 

tieto upraví do súladu s trhovými pomermi  Komisia pre posudzovanie a hodnotenie 

projektov ukážkových včelníc). 

11. Výsledná kalkulácia predpokladaných nákladov v nadväznosti na časové plnenie – 

 v tabuľkovej forme: 

 - (stĺpovite: popis predmetu – technického zariadenia, nadobúdacia cena vrátane  DPH, 

 časová realizácia plnenia a nakoniec sumár). 

12. Záver: 
 - vypracoval, dátum, predkladá, podpis, kontaktné adresy: trvalý pobyt,  adresa

 včelnice, telefón, e-mail. 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenie 

 

Táto Smernica nadobúda platnosť schválením VV SZV dňa 20.5.2018. Účinnosť nadobúda 

dňom 21.5.2018. 

 

V Bratislave, dňa 21.5.2018 

                         

       

Ing. Ľudovít Gál  

              predseda SZV     

 

 

 


