Najčastejšie kladené otázky vo včelárskom sektore

Otázka: Mám záujem o včelárstvo a následne o poskytnutie pomoci na včelstvá, ako treba
postupovať?
Odpoveď: Včelárom môže byť:
a) osoba, na ktorú je v centrálnom registri hospodárskych zvierat (ďalej len „register včelstiev“)
registrované najmenej jedno včelstvo,
b) včelársky začiatočník – fyzická osoba s pobytom na území SR združená vo včelárskom
združení,
 na ktorú počas posledných piatich rokov pred začatím vzdelávacieho programu pre
včelárskych začiatočníkov (akreditovaný kurz) nebolo podľa údajov v registri včelstiev
registrované včelstvo a pre ktorú nebola poskytnutá pomoc na nákup včelstva a úľovej
zostavy a
 ktorá absolvovala vzdelávací programu pre včelárskych začiatočníkov (akreditovaný
kurz) vo včelárskom roku najneskôr rok po jeho začatí.
A. Včelár, ktorý má záujem o čerpanie podpory na včely môže a nemusí vstúpiť do základnej
organizácie vo svojom bydlisku, cez ktorú by si mohol žiadať preplatenie činností a opatrení,
ktoré sú obsiahnuté v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 337/2019 Z. z. o poskytovaní
pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor
včelárstva, alebo potom priamo žiadať o dotácie na preplatenie nákladov prostredníctvom
schváleného žiadateľa, ktorý podľa údajov v registri včelstiev združuje viac ako 10 %
včelárov, na ktorých je v registri registrovaných viac ako 10% včelstiev.
B. Včelársky začiatočník podľa § 2 písm. f) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 337/ 2019
Z. z. je fyzická osoba s pobytom na území SR združená vo včelárskom združení, na ktorú
počas posledných piatich rokov pred začatím vzdelávacieho programu pre včelárskych
začiatočníkov (akreditovaný kurz) nebolo podľa údajov v registri včelstiev registrované
včelstvo a pre ktorú nebola poskytnutá pomoc na nákup včelstva a úľovej zostavy a ktorá
absolvovala vzdelávací programu pre včelárskych začiatočníkov (akreditovaný kurz) vo
včelárskom roku najneskôr rok po jeho začatí.
Po úspešnom absolvovaní akreditovaného kurzu je podľa vyhlášky MPRV SR č. 285/2017 Z.
z. o identifikácii a registrácii včelstiev fyzická osoba povinná zaregistrovať sa do registra
včelstiev, kde získa registračné číslo a priebežne bude informovať register o stave svojho
včelstva.
Otázka: Navštevujem akreditovaný kurz pre včelárskeho začiatočníka. Kde môžem získať
detailnejšie informácie ohľadom poskytnutia pomoci pre včelárskeho začiatočníka?
Odpoveď: Fyzická osoba sa môže informovať priamo v regionálnej organizácii svojho bydliska
alebo sa obrátiť priamo na schváleného žiadateľa, ktorý je oprávneným žiadateľom, združujúci
viac ako 10 % včelárov, na ktorých je v registri registrovaných viac ako 10 % včelstiev a ktorý
zabezpečí poskytovanie pomoci pre včelárskeho začiatočníka na vykonávanie včelárskeho
opatrenia podľa § 9 ods. 1 písm. f) alebo písm. g) v súlade s nariadením vlády Slovenskej
republiky č. 337/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do
vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva.

Otázka: Môžem sa ako dlhoročný včelár či včelársky začiatočník, ktorý nepatrí do žiadnej
regionálnej organizácie uchádzať o poskytnutie pomoci?
Odpoveď: Pre dlhoročných včelárov nie je organizovanosť podmienkou pre poskytnutie
pomoci, v prípade neorganizovanosti je potrebné obrátiť sa priamo na schváleného žiadateľa,
ktorý je oprávneným žiadateľom, združujúci viac ako 10 % včelárov, na ktorých je v registri
registrovaných viac ako 10 % včelstiev.
Poskytnutie pomoci pre včelárskeho začiatočníka je určené výslovne len pre včelárskeho
začiatočníka, ktorý je združený vo včelárskej regionálnej organizácii. Pre bližšie informácie sa
treba obrátiť na schváleného žiadateľa, ktorý je oprávneným žiadateľom, združujúci viac ako
10 % včelárov, na ktorých je v registri registrovaných viac ako 10 % včelstiev a ktorý zabezpečí
poskytovanie pomoci pre včelárskeho začiatočníka na vykonávanie včelárskeho opatrenia
podľa § 9 ods. 1 písm. f) alebo písm. g) v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č.
337/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho
programu pre sektor včelárstva.
Otázka: Môžem svoju žiadosť o poskytnutie pomoci priamo zaslať na Pôdohospodársku
platobnú agentúru?
Odpoveď: Nie. Žiadosti, ktoré budú zaslané priamo na Pôdohospodársku platobnú agentúru
nebudú akceptované. Všetky žiadosti sa posielajú schválenému žiadateľovi, ktorý je
oprávneným žiadateľom, združujúci viac ako 10 % včelárov, na ktorých je v registri
registrovaných viac ako 10 % včelstiev a ktorý zabezpečí poskytovanie pomoci pre konečných
prijímateľov pomoci v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 337/2019 Z. z. o
poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre
sektor včelárstva.

Otázka: Na aké opatrenia si môže včelár uplatňovať poskytnutie pomoci?
Odpoveď: Podrobný zoznam včelárskych opatrení na ktoré si môže včelár uplatňovať
poskytnutie pomoci sú stanovené v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 337/2019 Z. z. o
poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre
sektor včelárstva:
– technická pomoc: patria sem predovšetkým vzdelávacie aktivity, publikačná činnosť, výstavy,
exkurzie, medzinárodné podujatia, nákup technických pomôcok, nákup výpočtovej techniky,
nákup zariadení na ochranu včelstiev pred krádežami alebo poškodením;
– boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze: nákup veterinárnych liekov
alebo prípravkov, aplikácia veterinárneho lieku alebo prípravku, nákup zariadenia na aplikáciu
veterinárneho lieku alebo prípravku, prehliadky včelstiev, nákup izolátora včelej matky;
– racionalizácia sezónneho presunu včelstiev: včelárovi je preplatené zariadenie na sezóny
presun včelstiev, sezónny presun včelstiev medzi stanovišťami včelstva, vypracovanie
a realizácia projektov;
– podpora laboratórií: úhrada nákladov na zabezpečenie analýzy včelárskych produktov; na
vytvorenie alebo dopĺňanie databázy údajov o lokálne produkovaných medov;

– podpora obnovenia stavu včelstiev: nákup včelích matiek, pomoc pre včelárskych
začiatočníkov;
– spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum: realizácia projektu rozvoja vedy
a výskumu.

