
 
Ro ný program rozvoja v elárstva 

 
 
1. Podporu možno poskytnú  na nasledujúce opatrenia pod a osobitného predpisu1) 
Názov opatrenia  Výška podpory 

a) technická pomoc  
b) kontrola varroázy  
c) racionalizácia ko ovania v elstiev  
d) úhrada nákladov na analýzu medu  
e) podpora na obnovu v elstiev  
f) spolupráca so špecializovanými inštitúciami na implementáciu 

aplikovaného výskumu v oblasti v elárstva a v elích produktov 
 

Spolu  
 
 
2. Podpora na opatrenie technická pomoc pod a § 2 ods. 1 
Názov podpory v rámci opatrenia technická pomoc Po et Výška podpory 

a) usporiadanie prednášok   
b) usporiadanie seminárov   
c) usporiadanie vzdelávacích kurzov   
d) ú as  zástupcov ob ianskych združení na vzdelávacích, 

odborných a prezenta ných podujatiach 
  

e) publika ná, osvetová a propaga ná innos    
f) nákup audiovizuálnej techniky   
g) odborné poradenstvo   
h) zabezpe enie technických pomôcok a zariadení na 

získavanie a spracovanie medu a v elích produktov 
  

i) budovanie školských v elníc   
j) budovanie ukážkových v elníc   
Spolu  

 
 
3. Podpora na opatrenie kontrola varroázy § 3 ods. 1 
Názov podpory v rámci opatrenia kontrola varroázy Po et Výška podpory 

a) úhrada nákladov na prostriedky a prípravky povolené 
v Slovenskej republike na lie bu varroázy   

b) úhrada nákladov spojených s aplikáciou aerosólu pri 
prevencii alebo lie ení varroázy 

  

c) úhrada nákladov na prehliadky v elstiev vykonané 
úradnými veterinárnymi asistentmi 

  

d) úhrada nákladov na nákup aerosólových vyvíja ov, 
kompresorov a iných certifikovaných technických 
prostriedkov na lie enie varroázy 

  

Spolu  
 
 
 
 
 
 



4. Podpora na opatrenie racionalizácia ko ovania v elstiev pod a § 4 ods. 1 
Názov podpory v rámci opatrenia racionalizácia ko ovania v elstiev  Výška podpory 

a) úhrada nákladov na zariadenie na ko ovanie v elstiev   
b) starostlivos   o ko ovné  stanovištia  v elstiev,  ktoré sú umiestnené 

mimo  trvalých  stanovíš   najmenej  v období  od 1.  apríla do 30. 
septembra kalendárneho roku 

 

c) vypracovanie  projektu  na  zlepšenie  pastevných  podmienok 
v elstiev a vysádzanie nektárodajných drevín 

 

d) vypracovanie projektu a zabezpe enie signaliza nej služby 
kvitnutia nektárodajných rastlín 

 

 
 
5. Podpora na opatrenie analýza medu pod a § 5 ods. 1 
Názov podpory v rámci opatrenia analýza medu Po et Výška podpory 

a) fyzikálno-chemické  rozbory  medu  a  analýza 
geografického pôvodu medu 

  

b) diagnostika rezíduí  farmakologicky  ú inných  látok 
a pesticídov v mede 

  

c) analýza medu v rámci sú aže o najlepší med a získanie 
ochrannej známky „Slovenský med“ 

  

d) analýza spór moru v elieho plodu z meliva a medu   
Spolu   

 
 
6. Podpora na opatrenie obnova v elstiev pod a § 6 ods. 1 
Názov podpory v rámci opatrenia obnova v elstiev Po et Výška podpory 

vo ne spárené v elie matky   
a) predaj v elích matiek 

kranskej v ely 
inseminované v elie matky   

b) založenie a prevádzkovanie testovacej stanice   
Spolu  

 
 
7. Podpora na opatrenie spolupráca so špecializovanými inštitúciami na implementáciu 
    aplikovaného výskumu v oblasti v elárstva a v elích produktov pod a § 7 
Názov projektu v rámci opatrenia spolupráca so špecializovanými 
inštitúciami Výška podpory 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
Spolu  

 


