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1. Ciel'pľogľamu

Cieľom pľogramu je eľadikovať ohniská moru včelieho plodu (ďalej len ,,MVP")
v chovoch včiel na celom uzemi Slovenskej republiky. ozdľavením chovov sa zlepší
zdravotný stav, znižia sa straty na produkcii medu a ďalších včelích produktov, zabezpeči sa
optimálne opelenie pol'nohospodáľskych kultúľ a ostatných rastlín.

Program eradikácie je závazný pľe všetkých chovateľov včiel na izemí Slovenskej
republiky. Program eradikácie sakaždoročne vyhodnocuje anazákladeanalýzy dosiahnutých
výsledkov sa upravuje.

2. Zákonné pľávomoci

Zákon č. 3912007 Z. z. o veterinámej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len
,,zákon č. 39 12007 Z. z.")

Nariadenie vlády Slovenskej ľepubliky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat
pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, speľmy' oocýov a embryi z
tretích krajín v zneni neskoľších pľedpisov

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a ľozvoja vidieka Slovenskej ľepubliky
č.28512017 Z. z. o identiÍikácii a registľácii včelstiev (ďalej len ,,vyhláška č. 28512017 Z. z!')

Smernica Rady 92I65/EHS z13. jtlna 1992, ktoľou sa ustanovujú veteľinárne požiadavky
na obchodovanie so zvieľatami, speľmou, vajíčkami a embryami, na ktoľé sa nevzťahujú
veterinárne poŽiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch spoločenstva
uvedených vprílohe Aoddiely Ismernice 90l425lBHs, ana dovoz do spoločenstva
v platnom zĺeĺi

Naľiadenie Euľópskeho parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 zo I7. decembra 2013,
ktorým sa vývára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi vyrobkami, a ktoým sa
zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922112, (EHS) č. 234179, (ES) č. 10371200I a (ES) č.
I234|2OO7 (U. v. EU L 347,20. 12. 2013) v zneni nariadenia (EU) č. l31Ol2OI3 (U. v. EU L
347,20. 12. 2013), v zneni delegovaného nariadenia (EU) 2016l1166 (U. v. EU L 7g3, Ig. 7 ,

2016), v zneni delegovaného nariadenia (EU) 201611226 (U. v. EU L 2O2,28. 7 .2016)

Delegované naľiadenie Komisie (EU) 201511366 z II. mája 2OI5' ktoým sa dopĺňa
nariadenie Euľópskeho parlamentu a Rady (EU) č. I3O8l2013, pokiaľ ide o pomoc v odvetví
včelárstva (U. v. EU L 21I, 8.8. 20t5).

Vykonávacie naľiadenie Komisie (EÚ) 2015tt368 zo 6. augustaZOlĺ,ktorým sa stanovujú
pľavidlá uplatňovania nariadenia Európskeho paľlamentu a rady (EU) č. 1308/2013, pokial'
ide o pomoc v sektore včeláľstva (U. v. EU L 2II,8.8. 2015).

Naľiadenie Európskeho paľlamentu a Rady (ES) č. 106912009, ktorým sa stanovujú
zdravotné pľedpisy týkajúce sa Živočíšnych vedľajších pľoduktov a odvodených produktov
neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 177412002 (ďalej len
,,nariadenie (ES) č. 106912009") - odkaz (Uradný vestník EU L 300 zo I4'1L2OO9)

Vyhláška Ministerstva pôdohospodáľstva a ľozvoja vidieka Slovenskej ľepubliky
č. 14812012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podľobnosti o výnimkách pi zbere, preprave a
odstľaňovaní vedl'ajších živočíšnych produktov a o použíti vedľajších živočíšnych produktov
na osobitné kŕmne účely.
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3. Kľitéľiá

3.1. Epizootologická situácia na Slovensku

3.1 .l . Počty včelstiev
V roku 2004 bolo pribliŽne 224 641 včelstiev na Slovensku. Nasledujúci rok sa počet

včelstiev zvýšil na 276 518 avroku 2006 bol ZaznamenanÝ pokles včelstiev o3O259
v porovnaní s ľokom 2005.

Nakoľko ďatabáza pre centľálny register včelstiev bola vývorená až v ľoku 2007, počty
včelstiev za predchádzajice obdobie nie sú pľesné. V ľoku 2008 bolo v centrálnom registri
včelstiev zaevidovaných 22l 146 včelstiev, v ľoku 2009 bolo v centrálnom registri včelstiev
zaevidovaných 227 419 včelstiev, v ľoku 2010 bolo ľegistľovaných 252 485 včelstiev
a v roku 20II tobolo 247 138 včelstiev, v roku 2012 to bo|o 254 865 včelstiev, v roku 2013
to bolo 255 221včelstiev, v ľoku 2014 tobolo 273 293 včelstiev a v roku 2015 až277 733.

3.I.2. Poľovnanie výskýu aktívnych ohnísk moru včelieho plodu (ďalej len ,,ohnísk")
vjednotlivých rokoch pred zavedením Naľodného programu monitoringu moru včelíeho
plodu na roky 2008 - 2009.

Najnižší výskyt ohnísk bol v roku |981' (l2 ohnísk). Nasledoval vzostup počtu ohnísk
MVP. V ľoku 1989 boli vykonané rozsiahle klinické prehliadky včelstiev na účely zistenia
aktuálnej nákazovej situácie MVP a bolo zistených celkovo 179 ohnísk. Najvyšší počet
ohnísk I92 bol v roku 1994. Z&avotná situácia bola natoľko vážĺa, že v roku |994 bo|a
založená expertná skupina, ktorej cieľom bolo riešit'laitickú situáciu v chove včiel.

2007
2006
200s
2004
Rok

r2t
55
38
30

Počet ohnísk

3.I.3. Porovnanie výskýu aktívnych ohnísk MVP vpriebehu realizácíe Náľodného pľogramu
monitoľingu moru včelieho plodu na roky 2008 _ 2009 av priebehu realizácie Náľodného
eradikačného programu moru včelieho plodu v ľokoch 2010,20II,2012,2013,2074,2015,
2076, 2017,2018 a2019.

3.2. Analýza odhadovaných nákladov na ľok2020
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Analýza odhadovaných nákladov na rok2021

3.3. Tľvanie náľodného pľogľamu Eradikácie MvP (ďalej len ,rpľogľam eľadikácie
MVP")

Pľogľam eradikácie MVP bude realizovaný v období dvoch ľokov, v prípade
nepriaznivej epizootologickej situácie bude realizovaný aj v nasledujúcom období.

3.4. Vykonávanie veteľináľnych kontľol v ľámci programu monitoľingu ivtvP

Za vykonávanie veteľinárnych kontľol je zodpovedná Štátna veterinárna a potravinová
spľáva Slovenskej republiky.

Veterináme kontroly budú vykonávané prostredníctvom úradných veteľinámych
lekáľov, poverených asistentov úradných veterinámych lekáľov a poveľených súkľomných
veterinárnych lekárov v súlade so zákonom č.3912001 Z. z..

3.5. Opis a vymedzenie geogľafickej oblasti, v ktoľej sa bude pľogram uplatňovat'

Progľam monitoringu MVP sa bude uplatňovat' na celom izemi Slovenskej republiky
(ďalej len 

',SRoo).

3.6. Hlásenie všetkých podozľivých alebo potvľdených ohnísk v sledovanej oblasti

V súlade s $ 20 ods. 5 zákona č. 3912007 Z, z, na účely prevencie a kontroly chorôb
zvietat, uvedených v prílohách č. 4 a 5 je vlastník alebo držiteľ zvierat povinný hlásiť orgánu
veterinárnej spľávy podozľenie alebo výský chorôb.

Podľa $ 37 ods. 2 písm. a) bod L zäkoĺa č. 3912001 Z. z. v|astnik a držiteľ je povinný
hlásit' orgánu veterinámej správy bezodkladnekažďé podozrenie na choľobu, úhyn zvieruťa
a umožniť jeho vyšetrenie.

3.7. Kontľola

Príslušná ľegionálna veterináľna a potravinová správa (ďalej len ,,RVPS") zabezpeči
klinické vyšetľenie všetkých včelstiev na prítomnosť MVP vo svojej pôsobnosti 1x ľočne
jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) klinickó prehliadky vykonajú asistenti úradných veteľinárnych lekárov v rámci
prehliadok včelstiev v teľmíne od 1. apríla do 30. augusta príslušného kalendáľneho
roka,

b) klinické prehliadky vykonajú úradní veterinárni lekári z príslušnej RVPS alebo
poverení súkromní veterinárni lekári vteľmíne od 1. apnla do 30. augusta
pľíslušného kalendárneho ľoka,

c) v prípade preukázania potrebylpožiadavky poľnohospodárskej prevádzky
opeľovania kvitnúcich stľomov/rastlín, RVPS môže za predpokladu splnenia
legislatívnych požiadaviek (vyšetrenia meliva s negatívnym výsledkom, kočovný
poriadok) zabezpečiť klinické vyšetľenie včelstiev na prítomnost' MVP povoliť
kočovanie pred 1. aprílom daného roku.
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3.8. Pľemiestňovanie včelstiev

Príslušná RVPS, v pôsobnosti ktoľej majú včelstvá trvalé stanovište, po pľeverení
nákazovej situácie v miestach uľčenia zadanýchvlastníkom alebo dľžiteľom zvieratvydilvana
pľemiestnenie včelstiev spľievodný doklad (platí pre kočovanie/predaj/daľovaĺieliný dôvod
premiestnenia). Vzoľ sprievodného dokladu tvorí pľílohu tohto programu. K premiestneniu
včelstiev alebo ich súčastí je zároveí potrebné oboznámiť pred vydaním sprievodného
dokladu všetky pľíslušné RVPS na územie ktorých sa majú včelstvá alebo ich súčasti
pľemiestniť. Ak dôjde k zmene v nákazovej situácii v chovoch včiel v mieste trvalého alebo
pľechodného stanovišťa včelstiev ako aj v mieste, kam sa majú včelstvá, resp. ich súčasti
premiestniť, iraďný veteľináľny lekár príslušnej RVPS zruší písomný súhlas, ktoý vydal.
Pľikočovanie vlastník do 5 dní oznámi miestne príslušnej RVPS, ktorá potvrdí pľikočovanie
na spľievodnom doklade o pľemiestnení včelstiev. Po skončení premiestňovania včelstiev za
účelom kočovania musí bvt'kópia sprievodného dokladu do 30 dní od skončenia kočovania
vrátená na RVPS. ktorá ho vydala.

Zakazuje sa:

1) premiestňovať včelstvá (aj odložence a zmetence) a ich súčastí v prípade pozitívneho
podozrenia na MVP až do vylúčenia MVP

2) premiestňovať včelstvá (aj odloŽencov a zmetencov) a ich súčasti do ohnísk a
ochľanných pásiem z ohnísk a ochľanných pásiem, ako aj v ohniskách a ochranných
pásmach vyhlásených v dôsledku výskyu MVP

3) premiestňovať použité, prázdne úle a kočovné vozy Z ohniska a ochĺanného pásma
MVP bez vykonanej dezinfekcie v zmysle platných veteľináľnych predpisov.
o vykonanej dezinfekcii musí včelár pľedložiť potvrdenie od úradného veterinárneho
lekára

4) výnimky v prípade mimoriadnych udalostí (napľ. živelnápohľoma) povoľuje príslušná
RVPS.

3.9. odbeľ a zasielanie vzoľiek

Postup pri odbeľe vzorky plodového plástu na bakteriologické vyšetľenie za účelom
potvrdenia alebo vylúčenia choroby je nasledovný:

a) odobeľie sa podozrivý plodový plást bez medu alebo bez cukľových zásob
o veľkosti minimálnelO x 15 cm
b) vzoľky plodových plástov sa odoberajú v termíne od 1 . aprtla do 30. septembra
pľíslušného kalendárneho roka
c) vzorky plodových plástov sa balia do pevného, pľiedušného obalu (napľ.
papieľového) a následne do pevného obalu tak, aby vzorka nebola poškodená
d) každávzorkamusí bý správne označená a odoslaná spolu s potvrdenou Žiadankou
RVPS na laboľatóľne vyšetľenie.

V prípade negatívneho výsledku bakteriologického vyšetrenia plodového plástu na
MVP, referenčné laboratórium pľe choroby včiel vykoná u týchto vzoriek aj
vyšetrenie za účelom potvrdenia alebo vylúčenia hniloby včelieho plodu.

3.10. opatľenia pľi potvľdení MVP
Pri laboratómom potvrdení MVP (pozitívny výsledok bakteriologického vyšetrenia
plodového plástu na prítomnosť Paenibacillus larvae) postupuje príslušná RVPS
nasledovne:
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a) vymedzi ohnisko choroby (stanovište včelstiev) a ochľanné prásmo v okruhu najmenej
3 km, v prípade ak ochĺanné pasmo zasahuje na územie v pôsobnosti inej/iných RVPS
informuje dotknutu(é) RVPS o potľebe vydať opatrenia platné pľe ochĺanné pásmo
na jej úzerni. Zrušenie platných opatrení pľe ochranné pasmo sa vykoná v súčinnosti
všetkých dotknutých RVPS súčasne. V pľípade ak ochľanné pásmo zasahuje na
ineÍÍiesusediaceho štátu bezodkladné informuje Šws sR

b) zakáže pľesuny včelstiev (aj odloŽencov a zmetencov), matiek, včelárskych
zaiadeni v ochrannom pásme' z ochľanného pásma a do ochľanného pásma

c) rozhodne o
ca) vykonaní likvidácie všetkých klinicky pozitívnych včelstiev vo včelnici,

V ktorej bol laboratórnym vyšetrením potvrdený pôvodca MVP
Paenibacillus laľvae a spáliteľného materiálu v ohnisku choroby,
a o ozdľavení ostatných včelstiev (aj odložencov a zmetencov) v ohnisku
choroby

alebo

cb) vykonaní likvidácie všetkých včelstiev vo včelnici, v ktorej bol laboratómym
vyšetľením potvrdený pôvodca MYP Paenibaciĺĺus laľvae (aj odložencov a
zmetencov) a spáliteľného mateľiálu v ohnisku choroby, ak
1. ide o opakovaný výskyt choľoby v chove alebo
2. nie je dodržanájedna tľetina obnovy včelieho diela v plodisku ľočne, tzn.

v úli sa vyskýujú plásty staľšie ako tľi ľoky alebo
3. sa na včelnici nacháQzajú prándĺe úle so včelím dielom, prístupné

zalietav aniu včiel alebo
4. ide o málopočetný chov (do 5 včelstiev) alebo
5. v chove neboli dodržané opatrenia nariadené príslušným orgánom
veterinárnej správy pri podozrení z výskýu choroby

d) vpľípade rozhodnutia RVPS podľa bodu 3.10. ca) súbežne nanaďi sprísnený
hygienický režim zdravých včelstiev a sprísnený veteľinámy dozot v ohnisku
choroby, v rámci ktoľého je potrebné vykonať
da) komisionálnu likvidáciu pozitívnych včelstiev (aj odloŽencov a zmetencov) na

včelnici vysírením a následným spálením a likvidáciu všetkého spáliteľného
materiálu za účasti úradného veterináľneho lekára

db) dezinfekciu pôdy pod a pred letáčmi likvidovaných a zdravých včelstiev,
dezinfekciu stabilných včelínov' kočovných vozov) napájadiel avšetkého
kovového mateľiálu. Kovové príslušenstvo sa najskôľ mechanicky očistí
a následne sa opáli plameňom. Po preoraní sa na dezinfekciu pôdy pouŽije 10
_ 20 % roztok haseného vétpna alebo vápenného mlieka v množstve t0llmz.
Stabilné včelíny a kočovné vozy sa najskôľ mechanicky očistia a potom
dezinfikujú 5 Yo horÚcim roztokom hydĺoxidu sodného alebo dľaselného
(prípadne inou látkou s obsahom aktívneho kyslíka napr. Persteril alebo
prípľavkom na báze aktívneho chlóru napľ. Savo) za uéasti asistenta
úradného veterinámeho lekáľa

dd) výočenie plástov zmedníka so zásobami s následnou dezinfekciou
medometu. Med nesmie byť použitý na včelárske účely

de) ozdľavenie včelstiev podľa nasledovného postupu:
1. negatívne včelstvá sa osadia na medzistienky do čistých
vydezinfikovaných úľov obdobným spôsobom ako pľi tvorbe zmetencov. Ak
préudne úle nie sú k dispozícii, zmetenec sa dočasne umiestni do náhľadného
úľa alebo medníka a po dezinfekcii plodiska sa vráti späť. Následne sa
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dezinfikuje aj medník. Výstavbu diela je potrebné podporovať podnecovacím
kímením'
2. včelstvá slabé, ktoré obsadajú štyri a menej plástov sa likvidujú. Vosk z
voštín ostatných plástov plodiska a prázdnych plástov medníka je po
pretavení uľčený len na technické účely

e) RVPS v rámci nariadených opatrení povolí odstránenie usmrtených určených
včelstiev a včelích produktov na mieste (uvedie konkľétne miesto) spálením za
dodržanía poŽiadaviek $9 ods. 2 písm. d) a e) vyhlášky Ministerstva
pôdohospodáľstva arozvoja vidieka Slovenskej republiky č. I48l20I2, ktoľou sa
ustanovujú podrobnosti o výnimkách pľi zbere, prepľave a odstraňovaní
vedl'ajších živočíšnych produktov a o pouŽití vedľajších živočíšnych pľoduktov na
osobitné kŕmne účely

D naľiadi v ohnisku a ochrannom pásme likvidáciu všetkých ľojov neznámeho
pôvodu, informuje o ohnisku, ochľannom pásme a potrebe likvidovať roje miestne
príslušný hasičský a zächranrlý zbor a mestský/obecný úľad

g) RVPS nariadi vykonanie klinických prehliadok všetkých včelníc v ochĺannom
pásme

h) RVPS zabezpeči podľa $ 8 ods. 3 písm' a) v ochrannom pásme veterinámu
kontrolu a vykoná klinické vyšetrenie všetkých včelstiev aj vo včelniciach, kde
nie je známy majiteľ a v prípade podozrenia na MVP odoberie plodové p1ásty na
potvrdenie alebo vylúčenie MVP. Postup v prípade pozitívneho výsledku na MVP
bude riešiť usmemenie Švps sn

i) nariadi opakované vyšetrenie včelstiev v ohnisku a ochrannom pásme po uplynutí
pozorovacej doby. Vpľípade pozitívneho klinického nálezu sa odoberie vzorka
plodového plástu podľa bodu 3.8.a) azašle sa na bakteriologické vyšetrenie.

3.11. Vyhlásenie choľoby za zdolranÚt

Príslušná RVPS vyhlási choľobu zazdolanu ak

a) sú v ohnisku zlikvidované všetky včelstvá a spáliteľný materiál, v ochĺannom pásme
sú vykonané klinické pľehliadky s negatívnym výsledkom a v ohnisku bola vykonaná
záverečná dezinfekcia po uplynuti pozorovacej doby 3 mesiacov

alebo

b) sú v ohnisku zlikvidované klinicky pozitívne včelstvá, v ktorých bol bakteriologicky
potvľdený pôvodca MVP a je zlikvidovaný spáliteľný matenál aostatné klinicky
negatívne včelstvá boli ozdľavené, v ohnisku ochľannom pásme boli vykonané
opakované klinické pľehliadky snegatívnym výsledkom avohnisku bola vykonaná
záv erečná dezinfekcia po uplynuti pozorov acej doby 1 ľoka.

3.12. Systém ľegistľácie včelstiev zahľnu{ých v pľogľame

Ministerstvo pôdohospodáľstva arozvoja vidieka Slovenskej republiky poverilo
vedením Centľálneho registľa včelstiev Plemenarske služby Slovenskej republiky š. p.
Staĺohájska 29 Bratislava .

4. Diagnostika
Diagnostiku MVP vykonáva Referenčné laboľatórium pre zdravie včiel, ktor;im je

Veterinárny a potľavinový ústav Dolný Kubín.
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5. Pravidlá náhľady strát včeláľom
Úhľadu škôd anákladov spôsobených pri výskýe moru včelieho plodu nariadenými

opatreniami sa poskýuje vlastníkovi nĺieratv súlade s $ 45 ods. 3 zĺkonač.3912007 Z. z. apodľa
zákona č,28012017 Z. z. o poskýovaní podpory a dotácie v pôdohospodaľstve arozvojividieka a
o änene zákona č. 29212014 Z. z. o príspevku poskýovanom z európskych štrukturálnych a
investičnýďr fondov ao zmene a doplnení niektoých zákonov v nleĺn neskoľšíďr predpisov.
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Príloha č. l
SPRIEVODNY DoKLAD - vzoľ

na premiestnenie včelstiev*
v rámci Národného programu eradikácie moru včelieho plodu v Slovenskej republike na roky 2020-202I

Poľ. číslo: .../RVPS/mm/ľrn

.kraj

IJraďný veteľináľny lekáľ RVPS potvľdzuje, že včelstvá:
a) boli pred pľemiestnením podrobené klinickej pľehliadke úradným veterinárnym lekárom najviac 14 dní pred

premiestnením a neprejavovali Žiadne klinické priznaky ochorenia,
b) nepochádzajú z chovu a\ebo z oblasti' ktoľé podliehaji zákazu premiestňovania,
c) pochádzaji z registrovaného chovu, ktorý plní podmienky náľodného programu eradikácie moru včelieho

plodu na príslušný rok

Sprievodný doklad platí po celú dobu premiestňovania

Po skončení premiestňovania včelstiev za účelom kočovania musí bý'kópia sprievodného dokladu do 30 dní od
skončenia kočovania vráteĺá na RVPS, ktoľá ho vydala

V dňa

Podpis úradného veterinárneho lekára, odtlačok pečiatky

Vyhlásenie vlastníka/dľžitel'a o mieste pľemiestnenia**

podpis vlastníkďdrŽitel'a

* premiestňovaĺíe za účelom kočovania, predaja včelstiev, predaja včelích matiek aza lným účelom (uviesť
aký)
**v prípade premiestňovania včelstiev musia byť zaznamenané počty včelstiev a všetky predpokladané miesta
premiestnenia pred potvrdením sprievodného dokladu

Poľadové
číslo

Dátum
pľemiestnenia

Počet
včelstiev

Premiestňované
z obce

Premiestňované
do obce

Učel
premiestnenia

Poznámka
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Prilohač.2
Potvľdenie o vykonaní klinickej pľehliadky včelstiev na pľítomnosť

moľu včelieho plodu

Meno majitel'a:
Adresa : ......
Registračné číslo chovu: ...

Stanovište včelstiev (ak nie je totoŽné s adľesou majitel'a- uviesť č. parcely' katasteľ obce)

A / Stav včelnice a včelstiev

Počet rezervných úl'ov :... ... '

Počet rezervných ľámikov s medzistienkami
Spôsob uskladnenia a ošetrenia plástov:

Počet obsadených úl'ov: .
odobeľatelhé dná úlbv: áno - nie *

Minimálne tretinová obnova diela plodiska medzistienkami, alebo vystavanými panenslcými plástmi
počas včelárskej sezóny: áno - nie *

Počet včelstiev: 1,silných:... ......2, stredne silných:............3,slabých:...'......

B l D eziĺfekcia vykonáv aĺá na včelnici
Včelárskych pomôcok a zariadeni: áno - nie */ čím:

Dezinfekcia kaŽdoročne jednej tretiny používaných úl'ov: áno _ nie */ posledná kedy
clm: ..

C / Výsledok klinickej prehliadky včelstiev
Císla úl'ov s pozitívnym kliniclcým nálezommoru včelieho plodu

Druh odobratých vzoriek :... ..

Vzoľky odoslané na vyšetrenie do: ŠVPU Dolný Kubín
Dňa: ...'.'...

Prehliadku včelstiev vykonal / meno /**

V:............. dňa: ......

podpis včelárskeho odborníka * *' ktoÚ klínicku
prehliadku vykonal, pečiatka

podpis majitel'a včelstiev

*/ čo sa nehodí pľečiaľknite
**/ veterinámy lekár alebo asistent úradného veteľinárneho lekára
Poznámka: V pľípade pozitívneho klinického nálezu okamžite oznámiť podozrenie na príslušnú
RVPS pričom sa odoberu vzorky na laboratórne vyšetrenie (vzoľka 10x15 cmvyrezanázpodoznvého
plodového plástu).
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Príloha č. 3

Záznam o likvidácii včelstiev
v ľámci Národného programu eľadikácie moru včelieho plodu v Slovenskej republike na roky 2O2o-2O2l

Por' číslo : .../RVPS/mm/rrrr

Vlastník/drŽiteľ (meno) : .ulica.

.ktaj..okľes.Obec

Stanovište včelstiev (adľesa):......' ...Registračné čís1o:.'.'.'......

Nariadené opatrenia č. ...'''.......... ..'.........'Čĺslo laboratórneho protokolu:

Počet likvidovaných včelstiev: Dátum likvidácie:....

Prítomní pri likvidácii

Likvidácia včeláľskeho náľadia

20

I 9

18

77

16.

15.

T4,

13.

t2

11

10

9.

8

7

6

5

4

J

)
I

Por
číslo Názov včelarskeho náradia Počet kusov Poznámka

Podpis úradného veterinámeho lekára' odtlačok pečiatky

dňa

I2



Príloha č. 4

Usmeľnenie pľesunu včelstva za zníškou podl'a kvitnutia medonosných
rastlín: KočovnÝ poľiadok.

I. Všeobecné pokyny

l. Kočovným poriadkom sa ľiadia aj včeláľi, ktorí menia trvalé stanovište včelstiev.
2. Podmienky kočovania sú stanovené v $ 4 vyhlášky č.28512017 Z. z.
3. Včelári, ktorí presúvajú včelstvá mimo trvalého stanovišťa uvedeného v centrálnom

registri ľesp. mimo katasteľ obce, v ktorom má umiestnené svoje včelstvá, sú povinní
po zaevidovaní svojho plánu kočovania do centrálneho ľegistľa si dať potvrdiť

,,Sprievodný doklad" na pľemiestnenie včelstiev (vzor príloha č. 1 tohto
pľogľamu) minimálne 5 dní pred vykočovaním. Príslušná RVPS, v pôsobnosti ktoľej
majú včelstvá trvalé stanovište, po pľeveľeni nákazovej situácie v miestach určenia
zadaných vlastníkom alebo dľŽiteľom zvierat potvrdzuje na premiestnenie včelstiev
sprievodný doklad, ktorí je Vygenerovaný centľálnym registrom registrom. Sprievodný
doklad potvľdí príslušná RVPS za podmienok stanovených v ,,Pláne veterinárnej
pľevencie a ochrany 'Územia SR" a v eľadikačnom pľogľame moru včelieho plodu
(MVP).
- povinné vyšetľenie meliva s negatívnym výsledkom u chovateľov matiek

a kočujúcich včelárov hľadené chovateľom (zmesné vzorky môžu bý vývorené
maximálne z25 iľov, vyšetrené musia bý' všetky kočujúce včelstvá) vykonanie
klinických pred premiestnením podl'a bodu 3'7 tohto progľamu (poverený asistent
úradného lekára priradený na príslušný rajón, úradný veterináľny lekár, súkľomný
veterinámy lekár) s negatívn1rm výsledkom v danej lokalite kde sa včely drŽia

- v pľípade pozitívneho výsledku vyšetľenia je chov podozľivý na MVP a úradný
veterináľny lekár postupuje podľa platného eľadikačného programu, do vylúčenia
MVP platí zákaz akéhokoľvek premiestňovania, teda aj kočovania

- trvalé stanovište včelstiev aj kočovné stanovište včelstiev musí byt'mimo ohniska
a ochľanného pásma MVP.

4. Včelnica musí bý označené podľa $ 5 vyhlášky č.28512017 Z' z.
5. Včelár pľesúvajúci včelstvá do oblasti spadajúcej pod inú RVPS, je povinní nahlásiť

prikočovanie príslušnej RVPS do 5 dní.
6. Kočovník prikočovanie anávľat zkočovania zaznači do 2 dni vcentrálnom registri

včelstiev. Ak včelstvá nie sú po skončení kočovania presunuté na pôvodné stanovište
oznámi vlastník novovzniknuté stanovište podľa $ 3 ods. 1 vyhlášky č.28512017 Z. z.

7. Po skončení premiestňovania včelstiev Za účelom kočovania musí byt' kópia
sprievodného dokladu do 30 dní od skončenia kočovania vráteĺá na RVPS, ktorá ho
vydala.

8. Rojové právo včelára na kočovnom stanovišti nie je dotknuté.

II. Veteľin árne p ožiadavky

1. Povinné vyšetľenie meliva u chovatel'ov matiek a kočujúcich včelárov hľadené
chovateľom (zmesné vzoľky môžu by' vývorené maximá|ne z25 itov, vyšetrenó
musia bý'všetky kočujúce včelstvá) najneskôr do 30. marca pľíslušného roku.
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2. Vykonanie klinických pľehliadok AUVL apnpadný odber vzoriek plodového plástu
na vylúčenie MVP pri podozľení na výský v danej lokalite kde sa včely držia.

3. AUVL po vykonaní prehliadky plodísk všetkých včelstiev na stanovišti vyplní tlačivo
,,klinická prehliadka včelstiev". Pri podozrení na nebezpečnú ĺákazu podliehajúcu
hláseniu sa riadi vydanými pokynmi úradného veterináľneho lekára.

4. V ohnisku a ochľannom pásme MVP, je akékoľvek premiestňovanie včelstiev
zakázané. Ak bude vyhlásené ohnisko a ochľanné pásmo v mieste prikočovania
včelstvá sa nesmú ďalej pľemiestňovať a musia ostať na mieste do zrušenia ohniska
a ochĺanného pásma úradným veterinárnym lekáľom.

5. Poveľený AUVL v rajóne je povinný pľi podozrení na MVP informovať príslušnú
RVPS a následne postupovať podľa pokynov úradného veterinárneho lekáľa.

6. Na základe zaevidovania plánov kočovania v centrálnom registri včelstiev príslušná
RVPS' v pôsobnosti ktorej majú včelstvá ttvalé stanovište, po pľeverení nákazovej
situácie v miestach určenia zadaných vlastníkom alebo držitel'om zvierat vydáva na
premiestnenie včelstiev sprievodný doklad.

7. Ak dôjde k Zmene v nákazovej situácii v chovoch včiel v mieste trvalého alebo
prechodného stanovišťa včelstiev ako aj v mieste' kam sa majú včelstvá, ľesp. ich
súčasti premiestniť, uraďný veterináľny lekáľ príslušnej RVPS zruší písomný súhlas,
ktorý vydal.

8. Z dôvodu potľeby ochľany zdravíavčiel v šľachtiteľských chovov Slovenskej kranskej
včely sa nepovoľuje kočovanie do ochĺanného pásma v okruhu minimálne 5 km od
tľvalého stanovišťa šl'achtiteľských chovov (viď nižšie).

III. Nevydanie spľievodného dokladu na pľemiestnenie včelstiev

RVPS nevydá sprievodný doklad ak je v mieste trvalého stanovišťa:

1. Podozrenie na MVP až do jeho vylúčenra
2. Vymedzené ohnisko a ochľanné pásmo MVP
3. Pri plánovaní pľemiestňovania do ochľanného pásma v okruhu minimálne 5 km od

trvalého stanovišťa šl'achtitel'ských chovov
4. Pri porušovaní veterinárnych podmienok stanovených platnou legislatívou SR a EU

a eradikačným programom na MVP v minulých obdobiach.

IV. odpoľúčanie

Kočovné vozy a pľívesy odporučame umiestňovať vo vzdialenosti 40m od seba
z b ezp ečnostných a epizootolo gických (zv er ozdr avotných) dôvo dov.
odporuča sa umiestniť včelstvá mimo miest kde sa zdržiavaji alebo prechádzaji l'udia
a hospodáľske zvieľatá.

V. Dozoľ

Dozor nad dodržiavaním kočovného poriadku vykonáva príslušná RVPS prostredníctvom
AUVL povereného nadaný ľajón.
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Zoznam a umiestnenie šl'achtitel'ských chovov :

*Podľa údajov Centrálneho registra včelstiev (CEHZ Žiltna1

Skľ.
chovu

BOJ

HRA

KIS

MAR

PAJ

SOK

STJ

n.v.

160

720

150

200

650

450

220

Stanovište

Dargov
Liptovský
Hľádok

Šahy

Bátorove
Kosihy
Banská

Štiavnica

Raslavice

Nitrianska
Blatnica

adresa

Boitim Ján,076 61 Daľgov 50
NPPC _vuzv - Ustav včelárstva, ul.
Dr. Gašperíka 599, 033 80 L Hrádok

Kiss Alexander, Hontianska cesta č.57,
936 01 Šahv

Marusinecz Attila' Cintorínska 1059, 946
34 Bátoľove Kosihy

Páchnik Ján, Kamenná 4,969 00 Banská
Sĺavntca

Sokol Vladimír, Lúčna 5461 4,0864I
Raslavice

Štefanak Jozef,956 05, Nitrianska
Blatnica 28

C.z
CRV*
1038s

1 1013

8867

750

511

130s8

11113

P. č.

1

2

J

4

5

6

7
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