
PREHLÁSENIE „Asistenta úradného veterinárneho lekár a“  ako poverenej, 
kontrolnej osoby na výkon jarných prehliadok stanovíšť včelstiev v roku 2014 

(ďalej len „AUVL“ alebo „kontrolná osoba“) 

 

Registračné číslo kontrolnej osoby (reg.číslo AUVL ako chovateľa včelstiev v CRV)  ..................... 
  

 Ja dolu podpísaný/á ....................................................... narodený dňa ............................ 
týmto čestne prehlasujem, že: 
 
- priložené „HLÁSENIA O CHOVE VČELSTIEV“ (ďalej len „hlásenie“) som podpísal na základe 
vykonanej  jarnej prehliadky stanovíšť včelstiev 

- som si vedomý možných následkov a akceptujem osobnú zodpovednosť za dôsledky z nepravdivých 
údajov alebo zamlčaných faktov (rozšírenie moru na danom území; nepridelenie dotácie v konkrétnom 
a nasledovných rokoch pre chovateľa a AUVL; prípadne ďalšie právne dôsledky) 
 

V ..................................... dňa ...........................       ...................................... 

podpis kontrolnej osoby 
 

INFORMÁCIE pre VÝKON KONTROL V ČELSTIEV pre rok 2014  

 

� v prípade nového chovateľa (doposiaľ neregistrovaného v CRV), alebo v prípade 
ukončenia činnosti včelára je potrebné vyplniť prílohu č.1 vyhlášky č. 206/2012 Z.z  

� v prípade nového stanovišťa včelstiev alebo zrušenia stanovišťa (už  registrovaného 
chovateľa), uviesť tieto skutočnosti čitateľným písmom priamo do hlásenia 

 

 Chovate ľ včelstiev 

� skontroluje a doplní všetky osobné údaje v „Hlásení o chove včelstiev“. Neaktuálny údaj 
prečiarkne, vedľa vpíše aktuálne údaje a pripojí podpis (príklad: pri zmene organizovanosti  
chovateľ k novému údaju pripojí svoj podpis), 

� pre potreby štatistického zisťovania chovateľ  uvedie nové údaje za  rok 2013: „Priemerný 
medný výnos“ a „Priemernú produkciu vosku“  jedného včelstva umiestneného na danom 
stanovišti (sezónny priemer stanovišťa včelstiev, v kg na jedno desatinné miesto).                  
Pozor: Neuvádza sa kumulatívny údaj za celé stanovište.   

 Kontrolná osoba  

� vykoná kontrolu stanovišťa za účasti  chovateľa včiel, skontroluje, upraví a prípadne doplní 
všetky údaje týkajúce sa stanovišťa. Do bunky „Registračné číslo asistenta RVPS“, vpíše AUVL 
svoje registračné číslo z CRV, nie číslo poverenia RVPS prípadne číslo absolvovaného školenia, 

� AUVL a chovateľ svojím podpisom potvrdia správnosť údajov na hlásení. Akceptované budú 
len hlásenia podpísané chovate ľom alebo zastupujúcou osobou a kontrolnou osobou . Ak 
chovateľ nemôže byť prítomný na prehliadke, poverí „zastupujúcu osobu“, ktorá do hlásenia 
okrem podpisu uvedie aj svoje meno a bydlisko, 

� odporúča sa použiť vygenerované (predtlačené) tlačivá s čiarovým kódom; v prípade ich 
znehodnotenia alebo straty RVPS poskytne kópiu tlačiva. Za čitateľnosť údajov na hlásení 
zodpovedá kontrolná osoba. V prípade absencie predtlačeného tlačiva s čiarovým kódom je 
potrebné vypísať „čisté“ hlásenie, 

� Do 10.05.2014 (po vykonaní jarných prehliadok) kontrolné osoby na príslušnej RVPS  odovzdajú 
"Hlásenia o chove včelstiev"  spolu s vyplneným "Prehlásenie KO" za svoju osobu. 


