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1. Ciel'pľogľamu

Ciel'om programu je eľadikovať ohniská moľu včelieho plodu (d'alej len ',MVP")v chovoch včiel na celonr uzemí Slovenskej ľepubliky. ozdľavením chovov sa zlepší
zdľavotný stav, zniŽia sa straty na produkcii medu a ďalších včelích produktov' zabezpeči sa
optimálne opelenie polhohospodárskych kultúľ a ostatných rastlín'

Program eľadikácie sa kaŽdoľočne vyhodnocuje a na základe analýzy dosiahnutých
výsledkov sa upľavuje.

2. Zákonné pľávomoci

Zátkon č.39ĺ2007 Z.z. o veteľináľnej staľostlivosti vznení neskoľších predpisov (d'alej len

,Zákon č,. 39 12007 Z. z!')

Naľiadenie vlády Slovenskej ľepubtiky č. 313/2003 Z, z o poŽiadavkách na zdravie zvierat
pľi pľemiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy' oocýov a embryi z
tľetích kľajín v znení neskorších pľedpisov

Vyhláška Ministeľstva pôdohospodáľstva a ľozvoja vidieka Slovenskej ľepubliky
č.285ĺ2017 Z. z. o identifikácii a ľegistrácii včelstiev (ďalej len ,,vyhláška č.28512017 Z. z;')

Smeľnica Rady 92/65/EHS z 13. júna l992' ktorou sa ustanovujú veteľinárne poŽiadavky
na obchodovanie so zvieratalni, Spermou' vajíčkami a embľyami, na ktoré sa nevzťahujú
veterináľne poŽiadavky ustanovené v osobitných pľávnych pľedpisoch spoločenstva
uvedených v pľílohe A oddiely I smernice 90l425lBHs) ana dovoz do spoločenstva
v platnom znení

Naľiadenie Európskeho paľlamentu a Rady (EID č. 1308/2013 zo 77. decembra 2013,
ktoľým sa vytváľa spoločná organizácia tľhov s pol'nohospodáľskymi výľobkami, a ktoqým sa
zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 9z2l72' (EHS) č. 234179, (ES) č. 10371200l a (ES) č.
r23412007
(U.v.EUL347,20.12.2013)vznenÍnaľiadenia(EU)č. 131012013(U.v.EUL347,20'12.
20l3), v znení delegovaného naľiadenia (EU) 201611166 (U. v. EÚ L I93, 19.7,2016),v
znení delegovaného naľiadenia (EU) 201611226 (U. v. EÚ L 2O2,28.7 .2016).

Delegované naľiadenie Komisie (EU) 2015ĺ1366 z ll, mája 2015, ktorým sa dopĺňa
naľiadenie Európskeho paľlamentu a Rady (EU) č. 130812013, pokial'ide o pomoc v odvetví
včeláľstva
(U. v. EU LZll,8. 8.2015).

Vykonávacie naľiadenie Komisie (EU) 2015/L368 zo 6. augusta 2015,ktorým sa stanovujú
pľavidlá uplatňovania naľiadenia Európskeho parlamentu a rudy (EU) č. 1308/2013, pokial'
ide o pomoc v sektoľe včeláľstva (U. v. EU L211,8. 8. 2015).

Naľiadenie Euľópskeho paľlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktoľým sa stanovujú
zdľavotné predpisy tykajúce sa živočíšnych vedl'ajších pľoduktov a odvodených pľoduktov
neurčených na l'udskú spotrebu a ktorým sa zrušuje naľiadenie (ES) č. 177412002 (d'alej len

,onariadenie (ES) č. 106912009*)- odkaz (Úľadný vestník EU L 300 zo l4.l1.2009)

Vyhláška Ministeľstva pôdohospodáľstva a rozvoja vidieka Slovenskej ľepubliky
č. 1481201.2, ktoľou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbeľe, prepľave a
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600

Vyšetrenie

K|inické vyšetľenie včelstiev
Bakteľiologické vyšetľenie
včelích plástov

Ana|ýza odhadovaných nákladov na ľok 2019

3.3. Tľvanie náľodného pľogľamu Eľadikácie MVP (ďalej len 
''pľogľam 

eľadikácie
MVP")

Pľogram eľadikácie MVP bude realizovaný v období dvoch rokov, v prípade
nepľiaznivej epizootologickej situácie bude realizovaný aj v nasledujúcom období.

3.4. Vykonávanie veteľináľnych kontľol v ľámci progľamu monitoľingu MVP

Za vykonávanie veterináľnych kontľol je zodpovedná Štátna veteľinárna a potravinová
správa Slovenskej republiky.

Veterinárne kontľoly budú vykonávané pľostľedníctvom úľadných veteľináľnych
lekárov, poverených asistentov úradných veterináľnych lekáľov a poveľených súkľomných
veteľinárnych lekárov v sú|ade so ákonom č:.3912007 Z.z..

3.5. opis a vymedzenie geogľafickej oblasti' v ktoľej sa bude pľogľam uplatňovať

Pľogľam monitoľingu MVP sa bude uplatňovať na celom izemí Slovenskej ľepubliky
(d'alej len,,SR").

3.6. Hlásenie všetlcých podozľivých alebo potvľdených ohnísk v sledovanej oblasti

V súlade s $ 20 ods. 5 zákona č,. 3912007 Z.z. na účely pľevencie a kontroly chorôb
zvierat, uvedených v prílohách č.4 a 5je vlastník alebo držiteľ zvierat povinný hlásiť oľgánu
veteľináľnej spľávy podozrenie alebo výskyt choľôb.

Podl'a $ 37 ods. 2 písm. a) bod l. zákona é.3912007 Z.z. vlastník a drŽitel' je povinný
hlásiť orgánu veterináľnej spľávy bezodkladne každé podozrenie na choľobu, úhyn zvierďa
a umožniť jeho vyšetľenie.

3.7. Kontľola

Príslušná regionálna veteľináľna a potravinová správa (d'alej len ,,RVPS") zabezpeči
klinické vyšetľenie všetkých včelstiev na pľítomnosť MVP vo svojej pôsobnosti lx ľočne
jedným
z nasledujúcich spôsobov:

a) klinické pľehliadky vykonajú asistenti úradných veterináľnych lekáľov v ľámci
jaľných pľehliadok včelstiev vteľmíne od 1. apľíla do 30. augusta príslušného
kalendáľneho ľoka,
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3.10. opatľenia pľi potvľdení MvP
Pľi laboratóľnom potvľdení MVP (pozitívny výsledok bakteľiologického vyšetrenia
plodového plástu na prítomnosť Paenibacillus laľvae ) postupuje príslušná RVPS
nasledovne

a) Vymedzí ohnisko choroby (stanovište včelstiev) a ochľanné pásmo v okľuhu najmenej

3 km,
b) zakáŽe presuny včelstiev (aj odloŽencov a zmetencov), matiek, včeláľskych

zariadení v ochrannom pásmeo z ochľanného pásma a do ochranného pásma,

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

v ktoľej bol laboratórnym vyšetľením potvrdený pôvodca MVP
Paenibacillus laľvae a spálitel'ného materiálu v ohnisku choľoby,
a o ozdľavení ostatných včelstiev (aj odložencov a zmetencov) v ohnisku
choľoby

alebo

cb) vykonaní likvidácie všetkých včelstiev vo včelnici, v ktorej bol laboľatóľnym
vyšetľením potvľdený pôvodca MYP Paenibacillus larvae (aj odložencov a
zmetencov) a spálitelhého materiálu v ohnisku choľoby, ak
1. ide o opakovaný výskyt choroby v chove alebo
2. nie je dodľŽaná jedna tľetina obnovy včelieho diela v plodisku ľočne, tzn'

v úli sa vyskytujú plásty staršie ako tri ľoky alebo
3. Sa na včelnici nachádzajú prázdne úle so včelím dielom, pľístupné

zalietavaniu včiel alebo
4. ide o málopočetný chov (do 5 včelstiev) alebo
5. v chove neboli dodľŽané opatľenia nariadené pľíslušným oľgánom
veteľinárnej spľávy pľi podozrení z výskýu choroby.

d) vpľípade ľozhodnutia RVPS podl'a bodu 3.10. ca) súbežne nariadi spľísnený
hygienický ľežim zdravých včelstiev a spľísnený veteľináľny dozor v ohnisku
choľoby, v ľámci ktorého je potľebné vykonať
da) komisionálnu likvidáciu pozitívnych včelstiev (aj odložencov a zmetencov) na

včelnici vysírením a následným spálením a likvidáciu všetkého spálitel'ného
m ateľiál u za Úéasti úradného veteľináľneho lekáľa,

db) dezinfekciu pôdy pod a pred letáčmi likvidovaných a zdravých včelstiev'
dezinfekciu stabilných včelínov, kočovných vozov' napájadiel a všetkého
kovového mateľiálu. Kovové pľíslušenstvo sa najskôr mechanicky očistí
a následne sa opáli plameňom. Po pľeoraní sa na dezinfekciu pôdy použije l0
_ 20 % ľoztok haseného vápna alebo vápenného mlieka v mnoŽstve 10 l/m'z.

Stabilné včelíny a kočovné VoZy sa najskôľ mechanicky očistia a potom
dezinfikujú 5 oÁ horicim roztokom hydľoxidu sodného alebo dľaselného
(pľípadne inou látkou s obsahom aktívneho kyslíka napr. Persteľil alebo
prípravkom na báze aktívneho chlóľu napľ. Savo) za účasti asistenta
úľadného veteľináľneho lekáľa,

dd) výočenie plástov z medníka so zásobami s následnou dezinfekciou
medometu. Med nesmie bý'použitý na včelárske účely.

de) ozdravenie včelstiev podl'a nasledovného postupu:
1. negatívne včelstvá Sa osadia na medzistienky do čistých
vydezinfikovaných úl'ov obdobným spôsobom ako pri tvorbe zmetencov. Ak
pľázdne úle nie sú k dispozícii, zmetenec sa dočasne umiestni do náhľadného
úl'a alebo medníka a po dezinfekcii plodiska sa vľáti späť. Následne sa
dezinfikuje aj medník. Výstavbu diela je potľebné podpoľovať podnecovacím
kŕmením,
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Uhradu škôd a nákladov spôsobenych pľi qýskyte moru včelieho plodu naľiadenými
opatľeniami sa poskytuje vlastníkovi zv|eľat v súlade s $ 45 ods. 3 zátkonaé.3912007 Z. z.. a podl'a

Zélkona č. 54312007 Z. z. o pôsobnosti oľgánov štátnej spľávy pri poskytovaní podpory
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v zneni neskorších pľedpisov.
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Pľíloha č.2
Potvľdenie o vykonaní klinickej pľehliadky včelstiev na pľítomnost'

moru včelieho plodu

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

Stanovište včelstiev (ak nie je totožné s adľesou majitel'a- uviesť č. paľcely, kataster obce) :

A / Stav včelnice a včelstiev

Počet ľezervných úl'ov :
Počet ľezervných rámikov s medzistienkami
Spôsob uskladnenia a ošetrenia plástov:..'..

Počet obsadených úl'ov : ..'.....
odobeľatel'né dná úl'ov : áno - nie *

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

Počet včelstiev : l,silných:...'....'2, stľedne silných :''..'.....'.3,slabých :..........

B / Dezinfekcia vykonávaná na včelnici
Včelárskych pomôcok azaĺiadení: áno - nie */ čím:

Dezinfekcia každoľočne jednej tretiny pouŽívaných úl'ov: áno - nie */ posledná kedy
čím:.....

C / Výsledok klinickej pľehliadky včelstiev
Císla úl'ov s pozitívnym klinickým nálezom moľu včelieho plodu

Dľuh odobratých vzoľiek :........
Vzoľky odoslané na vyšetľenie do : Švpu Dolný Kubín
Dňa

Pľehliadku včelstiev vykonal / meno /**

V

podpis včelárskeho odborníka* *, ktoľý klinickú
pľehl iadku vykonal, pečiatka

podpis majitel'a včelstiev

*/ čo sa nehodí prečiarknite
**/ veteľináľny lekáľ alebo asistent úradného veteľinámeho lekára
Poznámka: V pľípade pozitívneho klinického nálezu okamžite oznámiť podozľenie na príslušnú
RVPS pľičom sa odobeľú vzoľky na laboľatóľne vyšetrenie (vzoľka l0xl5 cm vyrezanáz podozrivého
plodového plastu).

dňa
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Príloha č. 4

Usmernenie pľesunu včelstva za znáškou podl'a kvitnutia medonosných
ľastlĺn: Kočovný poľiadok.

I. Všeobecné pokyny

1. Kočovným poľiadkom sa ľiadia aj včelári, ktoľí menia tľvalé stanovište včelstiev.
2. Podmienky kočovania sú stanovené v $ 4 vyhlášky č,.28512017 Z. z.
3. Včelári, ktorí presúvajú včelstvá mimo tľvalého stanovišťa uvedeného v centľálnom

ľegistľi resp. mimo katasteľ obceo v ktoľom má umiestnené svoje včelstvá, sú povinní
po zaevidovaní svojho plánu kočovania do centľálneho ľegistľa si dať potvrdiť

''Spľievodný doklad" na pľemiestnenie včelstiev (vzoľ pľíloha č. 1 tohto
pľogľamu) minimálne 5 dní pľed vykočovaním. Príslušná RVPS, v pôsobnosti ktorej
majú vče|stvá trvalé stanovište, po pľeverení nákazovej situácie v miestach uľčenia
zadaných vlastníkom alebo dľŽite|'om zvieľat potvrdzuje na premiestnenie včelstiev
sprievodný doklad, ktorí je Vygenerovaný CRV. Spľievodný doklad potvrdí príslušná
RVPS za podmienok stanovených v ,,Pláne veterináľnej prevencie a ochľany uzemia
SR'o a v eľadikačnom programe moru včelieho plodu (MVP).
- povinné vyšetľenie meliva s negatívnym výsledkom u chovatel'ov matiek

a kočujúcich včeláľov hradené chovatel'om (zmesné vzorky môžu by' vývoľené
maximálne z25 ill'ov, vyšetľené musia byť všetky kočujúce včelstvá) vykonanie
jarných prehliadok AUVL (poveľený asistent úľadného lekáľa priradený na
pľíslušný ľajón) s negatívnym výsledkom v danej lokalite kde sa včely držia

- v prípade pozitívneho výsledku vyšetrenia je chov podozrivý na MVP a uradný
veterinárny lekár postupuje podl'a platného eradikačného pľogľamu' do vylúčenia
MVP platí zákaz akehokol'vek premiestňovania, teda aj kočovania

- tľvalé stanovište včelstiev aj kočovné stanovište včelstiev musí byť mimo ohniska
a ochľanného pásma MVP

4. Včelnica musí byť označené podl'a $ 5 vyhlášky č:.28512017 Z' z.
5. včeláľ presúvajúci včelstvá do oblasti spadajúcej pod inú RVPS' je povinní nahlásiť

pľikočovanie pľíslušnej RVPS do 5 dní.
6. Kočovník prikočovanie anávrat z kočovania zaznaéi do 2 dní v centrálnom registri.

Ak včelstvá nie sú po skončení kočovania presunuté na pôvodné stanovište oznámi
vlastník novovzniknuté stanovište podl'a $ 3 ods. 1 vyhlášky č.285lzo17 Z. z.

7. Po skončení pľemiestňovania včelstiev za účelom kočovania musí byť kópia
sprievodného dokladu do 30 dní od skončenia kočovani a vrátená na RVPS' ktorá ho
vydala.

8. Rojové právo včeláľa na kočovnom stanovištinie je dotknuté.

II. Veteľinárne požiadavky

1. povinné vyšetrenie meliva u chovateloov matiek a kočujúcich včeláľov hľadené
chovatel'om (zmesné vzorky môžu bý vytvorené maximálne z25 úl'ov, vyšetrené
musia byt'všetky kočujúce včelstvá) najneskôľ do 30. maľca príslušného ľoku.

2' vykonanie jaľných pľehliadok AUVL a prípadný odber vzoriek plodového plástu na
vylúčenie MVP pľi podozľení na výskyt v danej lokalite kde sa vč,ely drŽia
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Zoznam a umiestnenie šl'achtitel'ských chovov :

Skľ.
chovu

BOJ

HRA

MAR

PAJ

SOK

KAR

n.v.

160

720

200

6s0

450

520

Stanovište

Daľgov
Liptovský
Hrádok

Bátoľove
Kosihy
Banská

Štiavnica

Raslavice

Mošovce

adresa

Bo.jtim Ján,076 61 Daľgov 50
NPPC -vUZv - Ustav včelárstva, ul'
Dľ. Gašperíka 599,033 80 L Hľádok

Kiss Alexandeľ, Hontianska cesta č.57,
936 0l Šahy

Maľusinecz Attila, Cintoľínska 1059, 946
34 Bátoľove Kosihy

Páchnik Ján, Kamenná 4,969 00 Banská
Štiavnica

Sokol Vladimíľ, Lúčna 54614,0864l
Raslavice

Karabel Peteľ, ul' Mládeže 340,038 2l
Mošovce

C.z
CRV
r038s

11013

8867

750

511

1 3058

231

P. č.

I

2

J

4

5

6

7
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