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  1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI

 
1.1 Názov žiadateľa: Včeloz

1.2 Typ žiadateľa:  Občianske združenie

1.5 IČO: 42295351

1.6 Profil žiadateľa: OZ bolo zriadené 24. 10. 2013 a zaregistrované Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky pod číslom VSS/1-900/90-424 14. Cieľom
združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej
úrovni v oblasti vzdelávania, kultúrno-spoločenskej činnosti pre rozvoj
včelárstva a výchovy mládeže ku vzťahu k prírode a ku včelám.
Združenie uskutočňuje publikačné, vzdelávacie a konzultačné činnosti
s cieľom rozvoja včelárstva na Slovensku. Združuje včelárov žijúcich
na celom území Slovenskej republiky, priaznivcov a záujemcov o
včelárenie. Za hlavný cieľ sme si stanovili vychovávať mládež k
pozitívnemu vzťahu k prírode a predovšetkým ku včelám.

1.7 Webové sídlo: https://www.vceloz.sk/

1.8 Sídlo žiadateľa: Važina 50/7, 92241 Obec Drahovce, okres Piešťany, Trnavský kraj

1.9 Adresa na doručovanie písomností: Važina 50/7, 92241 Obec Drahovce, okres Piešťany, Trnavský kraj

1.10 Štatutárny zástupca:  Miroslav Habr, predseda, vceloz2013@gmail.com

1.11 Kontaktná osoba:  Miroslav Habr, predseda, +421948227286, vceloz2013@gmail.com

  2. DEFINÍCIA PROJEKTU

2.1    Názov projektu: 
Včela a životné prostredie

2.2    Podporované aktivity:
1. výchovno-vzdelávacie projekty pre deti a mládež

2.3    Témy:
4. Podpora a ochrana biodiverzity

2.4    Miesto realizácie projektu:
Drahovce - spoločenský dom - učebňa OZ Včeloz; priestor za spoločenským domom - včelársky náučný chodník
2.5    Dosah projektu:
Regionálny dosah projektu (5.000 €)
2.6    Termín realizácie projektu:
30.3.2020 - 31.3.2021
2.7    ZVF je využitý:
ako samostatný projekt
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3. ZDÔVODNENIE PROJEKTU

3.1    Stručný popis východiskovej situácie:
Naše OZ Včeloz dostalo k dispozícii od miestného obecného úradu Drahovce miestnosť v spoločenskom dome . Tuto
miestnosť plánujeme využiť ako prednáškovú miestnosť na prednášky pre včelárov, ako aj na prednášky pre žiakov
stredných, základných a materských škôl, ktorí prídu navštíviť včelársky náučný chodník. Za týmto účelom je potrebné
zriadiť učebňu/prednáškovú miestnosť s technickými pomôckami. Náučný Včelársky chodník sa nachádza za budovou
spoločenského domu, súčasťou ktorého je aj "Apidomček" a malá dielňa, kde sú v súčasnej dobe uložené včelárske pomôcky.
Z dôvodu získania nových učebných priestorov sme premiestnili náučný včelársky chodník s Apidomčekom na voľnú plochu
za spoločenským domom. Na ďalšie výchovno vzdelávacie účely je potrebné na chodníku zrealizovať úpravy terénu a dosadiť
medonosné rastliny.

3.2    Stručná anotácia, popis projektu:
Projektový návrh predpokladá využitie prednáškovej miestnosti spoločne s náučným chodníkom, "Apidomčekom" a dielňou
pre uvedené cieľové skupiny: včelári, žiaci stredných, základných a materských škôl na environmentálne vzdelávanie so
zameraním na zlepšovanie životného prostredia. Témy plánovaných prednášok budú rozdelené podľa cieľových skupín. Pre
včelárov to bude ekologický chov včiel. Pre žiakov stredných, základných a materských škôl bude obsah a forma prednášky
prispôsobená veku žiakov, pre menšie deti bude prednáška vedená hravou formou s množstvom názorných ukážok zo života
včiel a prírody. Avšak hlavná téma bude rovnaká pre všetky vekové skupiny - výchova včelárov a žiakov k pozitívnemu
vzťahu k prírode a uvedomovanie si životnej dôležitosti chrániť našu prírodu. Predpokladom realizácie týchto prednášok je
zariadenie prednáškovej miestnosti potrebným nábytkom; rekonštrukcia terénu a rozšírenie náučného chodníka a
"Apidomčeka", aby bolo možné prezentovať aj názornú ukážku života včiel v prírode.

3.3    Ciele projektu:
Cieľom projektu je poskytnúť včelárom znalosti o ekologickom chove včiel a mládeži komplexný pohľad na život a chov včiel
v dnešných podmienkach, na význam včiel pre našu spoločnosť ( z hľadiska opeľovania je tretie najužitočnejšie hospodárske
zviera pre život človeka). Je vedecky dokázané, že jedno včelstvo dokáže zmeniť pozitívne životné prostredie v okruhu
jedného kilometra od svojho úľa. V súčasnej dobe sme svedkami vymierania celých včelích rodín, ktoré je následkom
intenzivného monokultúrneho spôsobu pestovania hospodárskych rastlín a ich nešetrné ošetrovanie chemickými
prostriedkami. Jedno včelstvo dokáže obhospodáriť plochu s rozsahom až 78 km2 . Cieľom prednášok bude teda poznanie, že
človek nerozdielna súčasť našej prírody má sa aktívne zapájať do ochrany svojho životného prostredia, ktoré si sám narúša
svojou hospodárskou činnosťou. Na zlepšenie biodiverzity v okolí včelích úľov môže prispieť každý z nás zasiatim tzv. lúky
namiesto trávnika, vysadením medonosných rastlín, či stromov. Projekt naväzuje na našu činnosť v poslednom období, kedy
sme na náučnom chodníku privítali už viac ako 1500 žiakov ZŠ. Z dôvodu chýbajúceho zázemia na poskytovanie prednášok
sme v septembri 2019 náučný chodník aj s Apidomčekom premiestnili na súčasné miesto. Týmto by sme chceli na vyššej
úrovni podávať informácie a vzdelávať mládež a včelárov pomocou prednášok, súťaží, ale aj praktickej činnosti.

3.4    Cieľová skupina:
Projekt je predovšetkým zameraný na výchovu mládeže z celého regiónu nášho západoslovenského kraja ale aj vzdelávanie
mladých a začínajúcich včelárov ako aj starších včelárov.

3.5     Aktivity projektu:
P.Č. Názov aktivity Cieľ aktivity Výstup aktivity Časový harmonogram

1.   zariadenie učebne zariadenie učebne
nábytkom a učebnými
pomôckami pre
výučbu a vzdelávanie

učebňa pre
účastníkov prednášok
a žiakov, ktorý
navštívili náučný
chodník

  apríl - máj 2020

2.   náučný chodník pokračovať v
rekultivácii daného
priestoru úpravou
chodníkov a výsadby
pelodajnych a
nektárodajnych rastlín

upravené chodníky
na náučnom chodníku;
názorná ukážka
pelodajnych a
nektárodajnych rastlín

apríl - september
2020

3. zariadenie
apidomčeka

upraviť a zariadiť
apidomček na bežné
používanie

apidomček osadený
včelstvami na ukážku
biopola včelstva a
včelieho vzduchu

  jún - august 2020

4.   osobné náklady uzatvoriť zmluvy o
vykonaní prác
potrebných pri
realizácii projektu

zabezpečenie
personálneho a
odborného vedenia
projektu

  apríl - máj 2020

5.
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3.6    Udržateľnosť projektu:
Po ukončení realizácie projektu sa ďalšia údržba zariadených priestorov na vzdelávanie včelárov a žiakov škôl bude
financovať z vlastných zdrojov, ktoré OZ získa poukázaním 2% z- dane príjmov od obyvateľstva a organizácií.

3.8    Zapojenosť verejnosti do realizácie projektu:
Do realizácie projektu budú zapojení členovia OZ Včeloz, ale budeme spolupracovať aj s miestnym obecným úradom
Drahovce. Projekt bude mať dosah aj na bežných občanov nielen z našej obce pri aktivitách, ktoré pravidelne organizuje
naše OZ ako napr.ochutnávka medov, pre deti tvorivé dielne a vedomostné súťaže.

3.9    Využitie domácich materiálov, surovín, odrôd a biologických zdrojov:
Počas prednášok bude účastníkom podávaný čaj sladeným domácim medom ako aj ochutnávka našich medov.

4. ŠPECIFIKÁCIA PROJEKTU

4.1 Popíšte, ako prispeje realizácia projektu k zvýšeniu environmentálneho povedomia a vedomostí o
udržateľnom rozvoji.
Účastníci prednášok - včelári získajú vedomosti o ekologickom chove včiel,(šetrné zasahovanie do včelstva, správna
technológia chovu a výber použitých materiálov, ekologický spôsob ošetrovania pri prevencii pred parazitmi a chorobami),
čím pri chove včiel budú rešpektovať ich prirodzený spôsob života. Účastníci prednášok z radov mládeže, získajú znalosti o
dôležitosti včiel v národnom hospodárstve, o ich chove, podmienkach, ktoré ovplyvňujú ich vývoj, ako aj negatívnych
vplyvov, ktoré spôsobujú úhyn celých včelích rodín, čím je ohrozený vývoj celej našej spoločnosti.

4.2 Popíšte, či a akým spôsobom prispeje projekt k podpore rozvoja zručností a kompetencií potrebných pre
presadzovanie udržateľného rozvoja.
Účastníci prednášok - včelári na základe získaných vedomostí môžu aplikovať zásady ekologického chovu včiel, ako aj
pomôcť vytvárať okolo včelích úľov diverzifikované prostredie, ktoré je v dôsledku monokultúrneho pestovania rastlín úplne
potlačené. Účastníci prednášok z radov mládeže budú môcť na základe získaných informácií pochopiť, že kvalita nášho
budúceho života závisí aj od malých vecí, ktoré môže urobiť každý z nás - od uvedomenia si, že sme súčasťou prírody, až po
výsadbu medonosných rastlín a stromov.

4.3 Popíšte odborné, resp. metodické podklady - východiská pre realizáciu projektu.
Osnovy a obsah prednášok budú zostavené odborným lektorom - prednášajúcim s certifikáciou na prednášateľskú činnosť.
Tieto prednášky budú realizované externými zdrojmi. Prednášky pre mládež budú organizované členmi OZ Včeloz, ktorí majú
oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti. Odbornú spôsobilosť získali absolvovaním kurzov, prednášok a dlhodobou praxou
v oblasti včelárenia.

4.4 Budú výstupy projektu využiteľné v rámci environmentálnej a regionálnej výchovy / ďalších aktivít
smerujúcich k zvyšovaniu environmentálneho povedomia širokej verejnosti?
Následné aktivity pre včelárov budú realizované na základe ďalšieho záujmu včelárov na konkrétne témy týkajúce sa
včelárenia. Následné aktivity pre mládež budú realizované na základe záujmu jednotlivých škôl o ďalšie prednášky zamerané
na jednotlivé vekové kategórie žiakov.

4.5 Definujte a popíšte nástroje, ktoré budú použité pre zabezpečenie šírenia výstupov / výsledkov projektu /
získaných poznatkov / vedomostí cieľovým skupinám a širokej laickej a odbornej verejnosti.
Výstupy z jednotlivých prednášok vo forme prezentácie (MS PowerPoint) budú po skončení prednášok zverejňované na našej
webovej stránke, ktorá nie je určená len pre včelárov, ale aj širokú verejnosť.
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE A SÚHLAS

Dolu podpísaný týmto čestne vyhlasujem, že:

a) všetky informácie obsiahnuté v tejto žiadosti o poskytnutie podpory formou podpory zo Zeleného vzdelávacieho fondu
3/2019, v jej prílohách a sprievodných dokumentoch sú pravdivé,

b) mám alebo zabezpečím vlastné a / alebo iné zdroje vo výške minimálne 5 % z požadovanej podpory 3/2019 zo Zeleného
vzdelávacieho fondu na spolufinancovanie tak, ako som ich uviedol v prílohe „Položkovitý rozpočet projektového zámeru“,

c) voči organizácii žiadajúcej o podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu 3/2019 nie je vedený výkon rozhodnutia,

d) organizácia žiadajúca o podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu 3/2019 má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní,
úhrady poistného Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam t. j. Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s., Union zdravotnej
poisťovni, a. s., Dôvere zdravotnej poisťovni, a. s.,

e) organizácia žiadajúca o podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu 3/2019 má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym
rozpočtom,

f) organizácia žiadajúca o podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu 3/2019 nemá finančné záväzky (nezaplatené pokuty,
poplatky a iné pohľadávky) voči Zelenému vzdelávaciemu fondu.

Som si vedomý možných trestných následkov a sankcií, ktoré vyplývajú z uvedenia nepravdivých alebo
neúplných údajov. 

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú vyššie uvedených údajov
a skutočností.

Beriem na vedomie, že Slovenská agentúra životného prostredia spracúva moje osobné údaje na účel spracovanie žiadosti o
podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu. Osobné údaje budú poskytnuté iba tretím stranám a žiadateľom na základe
osobitných právnych predpisov SR. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani nedôjde k prenosu do tretej krajiny. Mám právo
na opravu, zmenu osobných údajov a ďalšie práva v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

Zároveň súhlasím, že Slovenská agentúra životného prostredia môže všetky zaslané fotografie použiť na účely propagácie a
prezentácie Zeleného vzdelávacieho fondu.

Titul, meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu

Vyplnené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis žiadateľa  
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PRÍLOHY K ŽIADOSTI O PODPORU ZO ZELENÉHO VZDELÁVACIEHO FONDU 3/2019

Sprievodný list Príloha bola nahratá pomocou formulára ZVF 2019

Stanovy s vyznačením relevantného predmetu činnosti Príloha bola nahratá pomocou formulára ZVF 2019

Potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ
nemá daňové nedoplatky (nie staršie ako 3 mesiace)

Príloha bola nahratá pomocou formulára ZVF 2019. Príloha
bude zaslaná poštou

Potvrdenie príslušného konkurzného súdu (nie staršie ako 3
mesiace)

Príloha bola nahratá pomocou formulára ZVF 2019. Príloha
bude zaslaná poštou

 Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ
neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného
predpisu (nie staršie ako 3 mesiace)

Príloha bola nahratá pomocou formulára ZVF 2019. Príloha
bude zaslaná poštou

Potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne
podľa zákona č. 523/2004 Z.z. (nie staršie ako 3 mesiace)

Príloha bola nahratá pomocou formulára ZVF 2019. Príloha
bude zaslaná poštou

Položkovitý rozpočet projektového zámeru (správne tlačivo
vyberte na základe dosahu projektového zámeru a z toho
vyplývajúcej maximálnej požadovanej výšky podpory zo ZVF).

Príloha bola nahratá pomocou formulára ZVF 2019. Príloha
bude zaslaná poštou
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