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Školenie asistentov úradných 
veterinárnych lekárov.

MVDr. Erika Papierniková 
MVDr. Ján Pastorek

Štátna veterinárna a potravinová  správa 
Slovenskej republiky

Regionálna veterinárna a potravinová  správa 
Púchov

Cieľ

• Oboznámenie s platnou legislatívou pre chov
včiel a produkciu medu, a ostatných včelích
produktov.

• Informovanie o aktuálnej zdravotnej situácii
v Slovenskej republike

• Výkon funkcie povereného asistenta
úradného veterinárneho lekára v praxi
- práva, povinnosti, evidencia, vypĺňanie
tlačív, odber vzoriek
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Legislatíva

• Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v
znení neskorších predpisov

• Nariadenie Komisie (ES) č. 1308/2013, ktorým sa
vytvára spoločná organizácia trhov
s poľnohospodárskymi výrobkami v platnom znení

• Nariadenie vlády SR č. 313/2003 o požiadavkách na
zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene
s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy,
oocytov a embryí z tretích krajín v znení neskorších
predpisov.

Legislatíva
• Nariadenie vlády SR č. 135/2017 Z. z. o poskytovaní

pomoci na podporu zlepšenia podmienok
pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi

• Vyhláška MPRV SR č. 285/2017 Z. z. o identifikácii a
registrácii včelstiev

• Nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z. z., ktorým sa
ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a
dodávanie malého množstva prvotných produktov
rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a
mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným
maloobchodným prevádzkam

• Vyhláška MPRV SR č. 41/2012 o mede
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Zákon č. 39/2007 Z. z.

Zákon č. 39/2007 Z. z.
Tento zákon ustanovuje:

• Veterinárne požiadavky na zdravie a ochranu
zvierat

• Veterinárne požiadavky na produkty živočíšneho
pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty (ŽVP) a
vybrané produkty rastlinného pôvodu v záujme
ochrany zdravia zvierat

• Veterinárne požiadavky na zvieratá ako aj na
produkty živočíšneho pôvodu vrátane ŽVP v
záujme ochrany zdravia ľudí
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• práva a povinnosti fyzických osôb a
právnických osôb vo veterinárnej oblasti,
ako aj odborné veterinárne činnosti a
podmienky ich vykonávania

• organizáciu, pôsobnosť a právomoci
orgánov vykonávajúcich štátnu správu vo
veterinárnej oblasti

• sankcie za porušenie povinností
ustanovených týmto zákonom

• § 6 ods. 2 písm. a) ŠVPS SR riadi, usmerňuje,
koordinuje, a kontroluje výkon štátnej správy
– vydáva usmernenie a vzor poverenia pre
odborne spôsobilé osoby

• § 8 ods. 3 písm. a) RVPS vykonáva
prostredníctvom veterinárnych inšpektorov,
iných úradných veterinárnych lekárov a
úradných veterinárnych asistentov
veterinárne kontroly nad dodržiavaním
veterinárnych požiadaviek



21.7.2019

5

• § 10 ods. 11 úradnému veterinárnemu lekárovi môžu
asistovať pri odbere vzoriek a prehliadke včelstiev
odborne spôsobilé osoby na základe poverenia
vydaného RVPS, ak spĺňajú tieto požiadavky :

a) skončenie štúdia na strednej odbornej škole
veterinárneho zamerania alebo v odbore
včelár/včelárka alebo

b) absolvovanie odborného vzdelávacieho kurzu a
praktického výcviku pod dozorom úradného
veterinárneho lekára a zložení odbornej skúšky,
ktorej obsahom je preukázanie teoretických a
praktických znalostí vo veterinárnej oblasti

• § 53 ods. 1 písm. g) podrobnosti o identifikácii a
registrácii zvierat a spoločenských zvierat ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo – Vyhláška MP SR č. 285/2017 Z. z o
identifikácii a registrácii včelstiev

• V súlade s § 20 ods. 5 zákona č.39/2007 Z. z. na účely
prevencie a kontroly chorôb zvierat, uvedených v
prílohách č. 4 a 5 je vlastník alebo držiteľ zvierat
povinný hlásiť orgánu veterinárnej správy
podozrenie alebo výskyt chorôb (mor včelieho
plodu, hniloba včelieho plodu, varroáza, akariáza,
malý úľový chrobák a Tropilaelaps mite).
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• Podľa § 37 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 
39/2007 Z. z. vlastník a držiteľ je povinný hlásiť 
orgánu veterinárnej starostlivosti bezodkladne 
každé podozrenie na chorobu, úhyn zvieraťa 
a umožniť jeho vyšetrenie.

• § 40 ods. 1- povinná registrácia na základe
žiadosti prevádzkarní potravinárskych podnikov
pre potraviny živočíšneho pôvodu u príslušnej
RVPS

Vyžaduje sa pre:

- prevádzkarne, ktoré vykonávajú len
prvovýrobu produkcia, chov alebo odchov
prvotných produktov

- pre prvovýrobcov, ktorí priamo dodávajú
malé množstvá prvotných produktov
živočíšneho pôvodu priamo konečným
spotrebiteľom alebo miestnym prevádzkarniam

§ 41 ods. 5 písm. p) schvaľovanie prevádzkarní
na základe žiadosti pre produkty živočíšneho
pôvodu, ktoré vykonávajú zber a balenie medu
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• § 40a Registrácia chovu hospodárskych
zvierat – nové ustanovenie platné od 1.9.2018

• Vlastník alebo držiteľ je povinný pred
začatím chovu požiadať RVPS o
registráciu chovu

• Po kontrole na mieste ak chov spĺňa
požiadavky do 30 dní od podania
žiadosti potvrdí tlačivo na registráciu

• Vlastník, držiteľ zašle potvrdené tlačivo
do CEHZ Žilina – pridelí jedinečné
registračné číslo chovu – pre každé
stanovište samostatné číslo

Žiadosť obsahuje

• a) meno, priezvisko, adresu trvalého 
pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú 
osobu, obchodné meno, miesto 
podnikania a identifikačné číslo, ak ide 
o fyzickú osobu – podnikateľa, a 
obchodné meno, sídlo a identifikačné 
číslo, ak ide o právnickú osobu, 

• b) adresu chovu alebo adresu miesta 
vykonávania činnosti,

• c) druh a rozsah vykonávanej činnosti,
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• d) meno, priezvisko a adresu trvalého 
pobytu osoby zodpovednej za chov 
hospodárskych zvierat, 

• e) doklad preukazujúci oprávnenie 
užívať pozemok, na ktorom má byť 
zriadený chov hospodárskych zvierat, a 
oprávnenie užívať stavbu na chov 
hospodárskych zvierat, 

• f) vyplnené tlačivo na registráciu chovu 
hospodárskych zvierat.

• § 45 ods. 1 - Ak sa na území SR vyskytne niektorá z
chorôb zo zoznamu uvedeného v prílohe č. 1 alebo
choroba včiel a rýb uvedená v prílohe č. 4,
chovateľovi zvierat možno poskytnúť podporu podľa
osobitného predpisu na úhradu nákladov a strát
spôsobených nariadenými opatreniami. Úhradu
nákladov a strát pre jedného chovateľa zvierat je
možné poskytnúť do 100 % nákladov a strát, najviac
do 1 000 000 eur.

• ods. 2 – nárok na úhradu nákladov a škôd vznikne ak
vlastník zvierat: splnil povinnosť ohlásenia
podozrenia na chorobu RVPS, dodržiava povinnosti
na kontrolu chorôb zvierat, splnil nariadené
opatrenia, dodržiava opatrenia na zabránenie šíreniu
infekcie, dodrží lehotu od usmrtenia a odstránenia
zvierat z chovu po opätovné obnovenie chovu.
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Povinnými prílohami žiadosti podľa výnosu sú:

•potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri
mesiace, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa
osobitného predpisu,

•doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke
zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poukázať,

•výpis z centrálneho registra včelstiev, nie starší ako tri mesiace,
ktorý vystaví ministerstvom poverená organizácia na vedenie
registra včelstiev,

•kópia dokladu o nariadení opatrení, vystavený príslušnou RVPS,

•kópia dokladu o zrušení opatrení, vystavený príslušnou RVPS

•kópia dokladu preukazujúceho likvidáciu včelstiev,

• Aktuálnu výzvu možno taktiež nájsť spolu s
výnosom MPRV SR a príslušnými prílohami na
webovej stránke ministerstva

• Na uvedený účel minister MPRV SR schválil limit
finančných prostriedkov (v roku 2018 - 95 000 eur).

•ŠVPS SR zasiela informáciu o aktuálnej výzve
všetkým RVPS
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• § 46 na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb
uvedených v prílohe č. 1 a č. 4 schvaľuje MPRV SR
na návrh hlavného veterinárneho lekára národné
programy eradikácie chorôb zvierat – NÁRODNÝ
ERADIKAČNÝ PROGRAM NA MOR VČELIEHO
PLODU NA ROKY 2018-2019.doc

• Za nesplnenie povinností možno uložiť sankcie
podľa § 48 priestupky (300-800 EUR), § 49
poriadková pokuta( 100-400 EUR), § 50 iné správne
delikty (do 160 000 EUR), § 51 neodstránenie
nedostatkov opakované porušenie (do 170 000 EUR)

Ďalšie právne predpisy
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Nariadenie vlády č. 135/2017

• Podľa tohto nariadenia možno poskytnúť podporu 
na:

• technická pomoc včelárom a včelárskym 
združeniam(ďalej len „technická pomoc“),

• kontrola varroázy,

• racionalizácia sezónneho presunu 
včelstiev,

• podpora laboratórií vykonávajúcich 
analýzu fyzikálno-chemických vlastností 
medu,

• podpora obnovenia stavu včelstiev,

• spolupráca s riešiteľskou organizáciou,

• monitorovanie trhu,

• zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom 
využiť potenciál výrobkov na trhu
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Vyhláška č.41/2012 

Vyhláška č.41/2012
• Ustanovuje požiadavky na získanie, výrobu a dovoz

medu, na manipuláciu s ním a na jeho uvádzanie na
trh

• Med je prírodná sladká látka produkovaná včelou
medonosnou z nektáru rastlín, zo sekrétov živých
častí rastlín, výlučkov hmyzu cicajúceho živé časti
rastlín, ktorý včely zbierajú, pretvárajú, a obohacujú
vlastnými špecifickými látkami, ukladajú, zahusťujú,
uskladňujú a ponechávajú v plástoch, aby vyzrel.

• Ustanovuje rozdelenie medov
- podľa pôvodu a spôsobu získavania na kvetový,
medovicový, zmiešaný
-podľa úpravy na vytočený, lisovaný, plástikový,
odkvapkaný, kusový (rezané plásty v mede),
filtrovaný, pekársky.
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• Do medu určeného na ľudskú spotrebu
nemožno pridávať žiadne látky (vrátane
potravinárskych prídavných látok), nesmie
obsahovať organické ani anorganické nečistoty
( plesne, zvyšky plástov, zvyšky hmyzu a lariev,
zrnká piesku apod.)

• Nesmie mať neprirodzenú vôňu a chuť, nesmie
začať kvasiť a nesmie sa mu neprirodzeným
zásahom meniť kyslosť (okrem pekárskeho
medu).

• Med nesmie mať teplom zničené alebo
inaktivované enzýmy.

• Peľ a zložky tvoriace med sa nesmú
odstraňovať, okrem prípadov, ak je to
nevyhnutné v rámci odstraňovania cudzorodých
látok ( neplatí pre filtrovaný med)

Označenie medu

• Označenie „med“ možno použiť len na med 
podľa definície.

• Možno použiť názvy produktov – kvetový
alebo med z nektáru, medovicový, zmiešaný,
vytočený, lisovaný, odkvapkaný, pastový

• Názvy produktov sa musia uviesť vždy ak ide
o med plástikový, kusový alebo rezané
rezané plásty v mede, filtrovaný, pekársky
(vždy aj slová „určený len na pečenie“ v
blízkosti označenia)
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• Názov možno doplniť o:

- kvetový pôvod ak med pochádza hlavne

z uvedeného zdroja napr. agátový

-regionálny, teritoriálny alebo zemepisný

pôvod ak med pochádza výhradne z
označeného zdroja,

- špecifické kvalitatívne kritériá

• V označení musí byť uvedená krajina alebo
krajiny pôvodu, z ktorých bol med získaný.

• Môže sa použiť: „Zmes medov z EÚ“, „Zmes
medov mimo EÚ“, „Zmes medov z EÚ a
mimo EÚ“

Nariadenie vlády č. 
360/2011
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Nariadenie vlády č. 360/2011

• Ustanovuje hygienické požiadavky na
priamy predaj a dodávanie prvotných
produktov živočíšneho pôvodu konečnému
spotrebiteľovi alebo miestnym
maloobchodným prevádzkam, ktoré priamo
zásobujú konečných spotrebiteľov

• Upravuje povinnosti prvovýrobcu a
povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa
alebo právnickej osoby, ktorá je
prevádzkovateľom maloobchodnej
prevádzky

• Malým množstvom včelieho medu určeného na ľudskú
spotrebu je také množstvo medu z vlastnej produkcie
priamo predané konečnému spotrebiteľovi
prvovýrobcom v jeho priestoroch alebo na miestnom
trhovom mieste – toto množstvo musí zodpovedať
obvyklej spotrebe medu v domácnosti konečného
spotrebiteľa

• v celkovom množstve najviac 1 tona ročne do
maloobchodných prevádzok okrem stánkov a stanov
na krátkodobý predaj, pojazdných predajní,

• Maloobchodná prevádzka nie je supermarket,
distribučné centrum, veľkoobchodná predajňa,
podomový, zásielkový, internetový alebo iný
sprostredkovateľský predaj



21.7.2019

16

• Do tohto celkového množstva medu nesmie byť
primiešaný med, ktorý nepochádza z vlastnej
produkcie daného prvovýrobcu.

• Med určený na ľudskú spotrebu môže dodávať len
prvovýrobca, ktorý je držiteľom včelstiev,
vykonáva zber a balenie včelieho medu vo
vlastných priestoroch a je zaregistrovaný

• Miestna maloobchodná prevádzkareň môže byť
vzdialená najviac dve hodiny cesty, za dodržania
hygienických podmienok prepravy od územného
obvodu kraja, v ktorom je sídlo príslušnej RVPS,
ktorá registrovala prvovýrobcu

• med počas získavania, uchovávania, balenia, prepravy
a manipulácie musí byť chránený pred kontamináciou,
nesmie byť vystavený pôsobeniu priameho slnečného
žiarenia, musia sa používať zariadenia a obaly určené
pre potraviny, musí zodpovedať požiadavkám vyhlášky

• v označení medu musí byť

- meno, priezvisko, adresa prvovýrobcu alebo miesto
podnikania SHR alebo obchodné meno a sídlo
právnickej osoby, adresa držiteľa včelstiev alebo
zaregistrovanej prevádzkarne,

- označenie pôvodu medu ( kvetový alebo nektárový,
medovicový, zmiešaný),

- dátum balenia
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• prvovýrobca vedie písomné záznamy o celkovom
množstve chovaných včelstiev a celkovo
vyprodukovaného medu

• osobitné záznamy o celkovom množstve medu za
každý rok, ktorý priamo predal konečným
spotrebiteľom: vo svojich priestoroch

na miestnom trhovisku

maloobchodným prevádzkarniam

• prevádzkovateľ maloobchodnej prevádzky takisto
vedie záznamy v záujme vysledovateľnosti medu

• Záznamy uchováva prvovýrobca alebo
prevádzkovateľ miestnej maloobchodnej
prevádzkarne najmenej 1 rok po skončení
kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené a na
základe žiadosti sprístupní príslušnej RVPS

Uplatnenie 
vo včelárstve
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Aktuálna zdravotná situácia včiel 
v SR

• V SR sa sleduje choroba mor včelieho plodu, ktorá je
uvedená v prílohe č. 4 zákona 39/2007 Z. z. „Choroby,
ktoré podliehajú hláseniu, prevencii a kontrole pri
obchodoch“

• Národný eradikačný program moru včelieho plodu na
roky 2018-2019

• ŠVPÚ Dolný Kubín - laboratórne vyšetrenia-
referenčné laboratórium pre zdravie včiel

Aktívne ohniská MVP 

Kraj
Počet klinických
prehliadok na MVP
2016/2017/2018

Ohniská MVP 
31.12.2015/31.12.2016/
31.12.2017/31.12.2018

Bratislavský kraj 10 009/9 852/12 043 5/3/0/3

Banskobystrický kraj 50 751/57 552/49 058 6/10/7/10

Košický kraj 35 273/38 951/38 542 3/3/3/1

Nitriansky kraj 41 821/50 496/30 548 2/4/2/4

Prešovský kraj 44 655/39 219/43 644 12/16/15/14

Trenčiansky kraj 27 829/27 236/28 835 10/7/8/5

Trnavský kraj 24 112/22 565/19 564 1/1/2/4

Žilinský kraj 28 418/25 457/19 170 18/14/24/48

Spolu 262 868/271 328/241 401 57/58/61/89
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Kraj
Ohniská 
MVP
17.7.2019

Ohniská kataster

Bratislavský kraj 3 Štefanová, Devínska Nová Ves, Stupava

Banskobystrický kraj 12
Hontianske Nemce (2), Domaníky, 
Žarnovica, Brehy, Môťová, Kriváň, Detva, 
Beňuš, Strelníky (2)

Košický kraj 4 Pača, Beniakovce, Gelnica, Vinné

Nitriansky kraj 5
Kozárovce (2), Mudroňová, Marcelová, 

Dulovce

Prešovský kraj 6
Chmeľnica, Kamienka (2), Petrovany, 

Dubinné (2)

Trenčiansky kraj 4
Veľká Lehôtka, Dolné Kočkovce, 

Kameničany, Podhorie

Trnavský kraj 4 Ratnovce, Trstín, Krakovany, Vrbové

Žilinský kraj 28

Dolný Kubín (4), Bobrov (4), Kráľova 
Lehota, Podtureň, Pribylina, Trhové, 

Komjatná, Petrovice, Kolárovice, Háj (2), 
Závodie, Mútne (2), Ludrová, Závažná 

Poruba, Brezovica, Zákamenné, Breza (2), 
Zubrohlava, Partizánska Ľupča

Spolu 66 66

Národný program eradikácie 
moru včelieho plodu 
na rok 2018 - 2019 
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Národný program eradikácie moru 
včelieho plodu na rok 2019 

• Cieľom je eradikovať ohniská MVP, ozdraviť
chovy, zlepšiť zdravotný stav, znížiť straty na
produkcii medu a ďalších včelích produktov,
zabezpečiť optimálne opelenie
poľnohospodárskych kultúr a ostatných
rastlín.

• Program sa uplatňuje na celom území SR

Zmena termínu prehliadok
• klinické prehliadky vykonajú asistenti 

úradných veterinárnych lekárov v rámci 
jarných prehliadok včelstiev v termíne 
od 1. apríla do 30. augusta príslušného 
kalendárneho roka,

• klinické prehliadky vykonajú úradní 
veterinárni lekári z príslušnej RVPS 
alebo poverení súkromní veterinárni 
lekári v termíne od 1. apríla do do 30. 
augusta príslušného kalendárneho roka 
.
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RVPS nevydá sprievodný doklad ak je 
v mieste trvalého stanovišťa:
• podozrenie na MVP až do jeho vylúčenia 

• vymedzené ohnisko a ochranné pásmo MVP

• pri plánovaní prikočovania do ochranného 
pásma v okruhu minimálne 5 km od trvalého 
stanovišťa šľachtiteľských chovov

• pri porušovaní veterinárnych podmienok 
stanovených platnou legislatívou SR a EÚ 
a eradikačným programom na MVP  v minulých 
obdobiach

• Kočovné vozy a prívesy odporúčame 
umiestňovať vo vzdialenosti 40 m od seba 
z bezpečnostných a epizootologických dôvodov. 
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P. č. 
Č. z 
CRV

adresa
Stanovišt
e

n.v.
Skr. 
chovu

1 10385 Bojtim Ján, 076 61 Dargov 50 Dargov 160 BOJ

2 11013
NPPC – VÚŽV - Ústav včelárstva, ul. Dr. 

Gašperíka 599, 033 80 L Hrádok
Liptovský 
Hrádok

720 HRA

3 8867
Kiss Alexander, Hontianska cesta č.57, 

936 01 Šahy

4 750
Marusinecz Attila, Cintorínska 1059, 946 

34 Bátorove Kosihy
Bátorove 
Kosihy

200 MAR

5 511
Páchnik Ján, Kamenná 4, 969 00 

Banská Štiavnica
Banská 

Štiavnica
650 PAJ

6 13058
Sokol Vladimír, Lúčna 546/4,08641 

Raslavice
Raslavice 450 SOK

7 231
Karabel Peter, ul. Mládeže 340, 038 21 

Mošovce
Mošovce 520 KAR

Zmena centrálnej evidencie včelstiev

• Od 1.1.2019. registrácia v CEHZ Žilina –
včelári registrovaní v CRVč Liptovský Hrádok
sa nemusia preregistrovať

• Nové chovy včelstiev zakladané po 1.9.2018
sa musia registrovať príslušnou regionálnou
veterinárnou a potravinovou správou podľa
§40a zákona č. 39/2007 Z. z.

• Plány kočovania cez aplikáciu prístup 
farmára

(www.cehz.sk) 
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Vykonávanie veterinárnych kontrol 
v rámci programu monitoringu MVP

• Za veterinárne kontroly je zodpovedná ŠVPS
SR.

Vykonávajú ich:
– úradní veterinárni lekári

– úradní veterinárni asistenti

– poverení súkromní vet.lekári

Kontrola

• Príslušná regionálna veterinárna a potravinová
správa (ďalej len „RVPS“) zabezpečí klinické
vyšetrenie všetkých včelstiev na prítomnosť moru
včelieho plodu vo svojej pôsobnosti 1x ročne
jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) klinické prehliadky vykonajú asistenti úradných
veterinárnych lekárov v rámci jarných prehliadok
včelstiev v termíne od 1.apríla do 30. augusta
príslušného kalendárneho roka,

b) klinické prehliadky vykonajú úradní veterinárni
lekári z príslušnej RVPS alebo poverení súkromní
veterinárni lekári v termíne od 1. júna do 30. augusta
príslušného kalendárneho roka . Tlačivo
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Odber a zasielanie vzoriek na 
vyšetrenie pôvodcu MVP

• Pri každom podozrení na MVP príslušná RVPS
nariadi veterinárne opatrenia na zníženie rizika
šírenia choroby a odoberie úradnú vzorku na
bakteriologické vyšetrenie plodového plástu.

• Vzorky musia byť zasielané so žiadankou
z príslušnej RVPS

• Označovanie vzoriek – čitateľne meno majiteľa,
presná adresa, pri zmesnej vzorke presné čísla
úľov, z ktorých bola vzorka odobratá

Odber meliva

(chovatelia matiek, kočujúci včelári)

• odobrať z každého úľa (z podložky alebo dna) 1,5 – 2 g

• zmesná vzorka z 25 úľov

• vysušené melivo uložiť do vhodných obalov (papierové
tubusy s plastovým uzáverom (obsahujú silikagel a
Invet), papierový dvojobal, obálka a pod.

• nedostatky – vlhké plesnivé melivo, roztrhnuté
polyetylénové vrecká, neidentifikovateľné vzorky,
miesto meliva uhynuté včely

• Úhradu vyšetrenia meliva hradí včelár
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Odber včelích plástov

• včelie plásty s uhynutým plodom minimálnej 
veľkosti 10 x 15 cm bez medových zásob

• zabalené do pevného priedušného obalu
najlepšie pergamenového, potom do
pevného obalu

• nedostatky – včelie plásty malých rozmerov,
vzorky v plastových obaloch prerastené
plesňami, včelie plásty plné medových zásob

Odber medu
• med odoberať vždy sterilnou lyžicou

• množstvo vzorky min. 50 g

• balíme do sklenenej alebo plastovej 
vzorkovnice, čitateľne označíme

• nedostatky – vzorky v roztrhnutých 
polyetylénových vreckách, nedostatočná 
hmotnosť, nečitateľné označenie
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Opatrenia pri potvrdení MVP

• Pri pozitívnom výsledku bakteriologického
vyšetrenia plodového plástu na prítomnosť
Paenibacillus larvae RVPS:

a) vymedzí ohnisko choroby (stanovište
včelstiev) a ochranné pásmo v okruhu
najmenej 3 km,

b) zakáže presuny včelstiev v ochrannom
pásme, z ochranného pásma a do
ochranného pásma,

c) nariadi likvidáciu včelstiev

Vyhlásenie choroby za zdolanú

Príslušná RVPS vyhlási chorobu za zdolanú ak

• sú v ohnisku zlikvidované všetky včelstvá a spáliteľný
materiál, v ochrannom pásme sú vykonané klinické
prehliadky vrátane potrebných odberov vzoriek na
laboratórnu diagnostiku všetkých včelstiev
s negatívnym výsledkom a v ohnisku bola vykonaná
záverečná dezinfekcia po uplynutí pozorovacej doby
3 mesiacov, ak v ohnisku alebo v ochrannom pásme
nebol potvrdený výskyt MVP

alebo...
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...alebo

• sú v ohnisku zlikvidované len nakazené včelstvá,
v ktorých bol bakteriologicky potvrdený pôvodca MVP a
je zlikvidovaný spáliteľný materiál a zdravé včelstvá
boli ošetrené, v ochrannom pásme boli vykonané
opakované klinické prehliadky vrátane potrebných
odberov vzoriek na laboratórnu diagnostiku všetkých
včelstiev s negatívnym výsledkom a v ohnisku bola
vykonaná záverečná dezinfekcia po uplynutí
pozorovacej doby 1 roka, ak v ohnisku alebo
v ochrannom pásme nebol potvrdený výskyt MVP.

Vyhláška MPRV SR 
č. 285/2017
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SYSTÉM REGISTRÁCIE VČELSTIEV 
MPRV SR poverilo vedením centrálneho registra včelstiev 

Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu Nitra –
Ústav včelárstva Liptovský Hrádok.

DIAGNOSTIKA
Diagnostiku MVP vykonáva Referenčné laboratórium pre 

zdravie včiel, ktorým je Štátny veterinárny a potravinový 
ústav Dolný Kubín.

PRAVIDLÁ NÁHRADY STRÁT VČELÁROM 
Úhradu škôd a nákladov vzniknutých pri výskyte moru 

včelieho plodu poskytuje MPRV SR vlastníkovi zvierat 
v súlade s § 45 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z.z.

Vyhláška MPRV SR č. 285/2017

Prehliadka včelnice

• Dohodnúť termín prehliadky

• Poverenie  

• Stav včelnice

• Kniha veterinárnych úkonov , dezinfekcia

• Identifikácia včelnice

• Manipulácia so včelstvami – majiteľ

• Prehliadka plástov

• Zhodnotenie

• Prípadný odber vzoriek
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Práva AUVL

• Vykonávať klinické prehliadky včelstiev na 
diagnostické účely chorôb včiel a včelieho 
plodu v súlade s poverením, ktoré vydáva  
príslušná regionálna a potravinová správa 

• Vykonávať odber vzoriek tak úradných ako aj 
súkromných vzoriek medu, meliva 
a plodových plástov

• Vstupovať do miest, kde sa držia včely 
a včelie produkty a kde sa manipuluje so 
včelími produktmi a včelárskym 
príslušenstvom

Práva AUVL

• Podávať lieky  v chovoch včiel

• Poveriť chovateľa včiel podávaním  liekov, ak 
ho predtým poučil o indikácii (určení správnej 
liečby), spôsobe podania, dávkovaní, dĺžke 
liečby, negatívnych účinkoch a ochrannej 
lehote

• Môže viesť záznamy o chovateľovi, dátume 
ošetrenia, počte a identifikácii 
včelstiev, použitom veterinárnom lieku, 
množstve podaných dávok, spôsobe podania, 
dĺžke liečenia a ochranných lehotách 
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Povinnosti AUVL

• bezodkladne oznámiť príslušnej regionálnej 
veterinárnej a potravinovej správe každé 
podozrenie na výskyt chorôb včiel a včelieho 
plodu, ktoré zistí pri plnení svojich úloh,

• viesť úradné záznamy o svojich zisteniach,

• preukazovať sa pri výkone prehliadok 
včelstiev a odbere vzoriek poverením na 
vykonávanie tejto činnosti a preukazom 
totožnosti,

Povinnosti AUVL

• zúčastňovať sa na odborných vzdelávacích 
školeniach týkajúcich sa zdravotnej 
problematiky včiel určených orgánmi 
veterinárnej správy, odoberať vzorky na 
diagnostické účely chorôb včiel a včelieho 
plodu podľa pokynov úradného 
veterinárneho lekára príslušnej regionálnej 
veterinárnej a potravinovej správy 

• byť zodpovedný za odbornosť a účelnosť 
použitia ním podaného veterinárneho lieku 
v chovoch včiel
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Povinnosti AUVL

• zaznamenať v knihe veterinárnych úkonov 
skutočnosť o poučení a poverení chovateľa 
podať liek v chove včiel

• vykonávať v súčinnosti s RVPS kontrolu 
počtu včelstiev a overovať správnosť 
vyplnenia tlačív „Ročné hlásenie o chove 
včelstiev“


