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1.

Cielo pľogľamu

Ciel'om pľogramu je eľadikovaťohniská moľu včelieho plodu (ďalej len ,,MVP")
chovoch včiel na celom uzemÍ Slovenskej ľepubliky. ozdravením chovov sa zlepší
zdravotný stav, zníŽia sa straty na pľodukcii medu a d'alších včelíchproduktov, zabezpečísa

v

optimálne opelenie pol'nohospodárskych kultúľa ostatných ľastlín.

Progľam eľadikácie sa každoľočnevyhodnocuje a na zák|ade analýzy dosiahnutých
výsledkov sa upravuje.

2.

Zátkonné právomoci

Zákon č. 3912007 Z.z. o veteľinárnej staľostlivosti v znení neskoľšíchpľedpisov (d'alej
4ákon č,. 39 12007 Z. z;')

len

,

Naľiadenie vlády Slovenskej ľepubliky č. 313/2003 Z. z o požiadavkách na zdľavie zvierut
pľi pľemiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, speľmy' oocytov a embryí z
tľetíchkrajín v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministeľstva pôdohospodáľstva

a ľozvoja vidieka Slovenskej ľepubliky
č.28512017 Z. z. o identifikácii a ľegistrácii včelstiev (d'alej len ,,vyhláška č:.285/2017 Z. z!')

Smeľnica Rady 92/65/EHS z 13. júna 1992,ktoĺou sa ustanovujú veterináľne poŽiadavky
na obchodovanie so zvieratami, spermou' vajíčkamia embryami, na ktoľé sa nevzťahujú
veterináľne požiadavky ustanovené v osobitných pľávnych predpisoch spoločenstva
uvedených v prílohe A oddiely I smeľnice 90l425lBHs) ana dovoz do spoločenstva
v platnom znení

Naľiadenie Euľópskeho paľlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013,
ktorým sa vývára spoločná organizácia tľhov s pol'nohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa
zľušujúnaľiadenia Rady (EHS) é. 922172' (EHS) č. 234179, (ES) č. 103712001 a (ES) č.
123412007

(U' v. EU L 347,20. 12.2013) v znenÍ naľiadenia (EU) č. 131012013 (U. v. EU L 347,20. 12.
2013), v znení delegovaného nariadenia (EU) 201611166 (U. v. EÚ L 193, |9.7.2016),v
znení delegovaného naľiadenia (EU) 2011611226 (U. v. EU L 2O2,28. 7 . 2016).

Delegované naľiadenie Komisie (EU) 201511366 z 11. mája 2015, ktoým sa dopĺňa
naľiadenie Európskeho paľlamentu a Rady (EU) č. 130812013, pokial'ide o pomoc v odvetví
vče1áľstva

(U. v. EU L211,8.8.2015).

Vykonávacie naľiadenie Komisie (EU) 2015/1368 zo 6. augusta 2015, ktoľým sa stanovujú
pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho paľlamentu a rady (EU) č. 13}812013, pokial'
ide o pomoc v sektore včetárstva (U. v. EU L211,8. 8. 20l5)'

Naľiadenie Euľópskeho paľlamentu a Rady (ES) č. 106912009' ktoľým sa stanovujú
zdravotné predpisy týkajúce sa Živočíšnychvedl'ajšíchproduktov a odvodených pľoduktov
neurčených na l'udskú spotľebu a ktorym sa zľušuje nariadenie (ES) č. 177412002 (d'alej len
,,naľiadenie (ES) č. 106912009*)- odkaz (Uradný vestník EU L 300 zo 14.1 1.2009)

Vyhláška Ministeľstva pôdohospodárstva a ľozvoja vidieka Slovenskej ľepubliky
č. 148/2012, ktorou Sa ustanovujú podľobnosti o výnimkách pľi zbere, pľepľave a
a

J

odstraňovaní vedl'ajších Živočíšnychpľoduktov a o použitívedl'ajších živočíšnychpľoduktov
na osobitné kŕmne účely.

3.

Kritériá

3.1. Epizootologická situácia
3.l.l.

na Slovensku

Počty včelstiev
2004 bolo pľibliŽne 224 64l včelstiev na Slovensku. Nasledujúci ľok sa počet
včelstiev zvýšil na 276 518 avľoku 2006 bol zaznamenaný pokles včelstiev o30259
v poľovnaní s rokom 2005.
Nakol'ko databáza pre centľálny ľegisteľ včelstiev bola vývoľená aŽ v roku 2007, počty
včelstiev za predchádzajúce obdobie nie sú pľesné.V ľoku 2008 bolo v centľálnom ľegistľi
včelstiev zaevidovaných 221 l46 včelstiev, v roku 2009 bolo v centľálnom ľegistri včelstiev

V roku

zaevidovaných 227 419 včelstiev, vľoku 2010 bolo ľegistrovaných 252 485 včelstiev
avľoku 20l'1tobolo247 138 včelstiev, vľoku 201'2to bolo 254 865 včelstiev, vľoku 2013
to bolo 255 221 včelstiev, v ľoku 2014 to bolo 273 293 včelstiev a v ľoku 2015 aŽ 277 733.
3.1.2. Poľovnanie výskýu aktívnych ohnísk moľu včelieho plodu (ďalej len,,ohnísko')

jednotlivých ľokoch pľed zavedením Náľodného pľogramu monitoľingu moľu včelieho
plodu na roky 2008 -2009.
v

NajniŽší výskyt ohnísk bol v roku 1981 (12 ohnísk)' Nasledoval vzostup počtu ohnísk
MVP. V ľoku l989 boli vykonané ľozsiahle klinické pľehliadky včelstiev na účelyzistenia
aktuálnej nákazovej situácie MVP a bolo zistených celkovo 179 ohnísk. Najvyššípočet
ohnísk l92 bol v roku 1994. Zdravotná situácia bola natol'ko váŽna, Že v ľoku 1994 boIa
za|oŽená expeľtná skupina' ktoľej ciel'om bolo ľiešiťkritickú situáciu v chove

Rok

Počet ohnísk

2004
2005

30
38

2006

55

2007

121

včiel'

3.1.3. Poľovnanie výskytu aktívnych ohnísk MVP v priebehu rea|izácie Národného pľogľamu

monitoľingu moľu včelieho plodu na ľoky 2008 _ 2009 a v priebehu realizácie Národného
eľadikačnéhopľogľamu moľu včelieho plodu v rokoch 20|0, z0ll, 2012, 2013, 2014, 2075,
2016, 2017 a2018.

Počet

ohnísk

Počet

ohnísk

30. 6.
2008

3r.12.2

30. 6.

31.t2.2

2009

31.12.2
009

30.ó.20

008

10

010

1l

132

163

90

77

84

67

99

20.12.2
016

I.ĺ2.
2011

17.12.

58

61

30.9.20

31.10.2

012
89

16.12.2
013
67

16.r2.

4.12.

2014

2015

75

56

2018
89

3.2. Änalýza odhadovaných nákladov

na ľok 2018
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Yyšetľenie

Klinické vyšetľenie včelstiev
Bakteľiologické vyšetrenie
včelíchplástov

Pľedpokladaný
počet vzoľiek

Jednotkové náklady

270 000

0,66

600

16,30

(EUR)

Celkové náklady
(EUR)
178 200
9 780

Analýza odhadovaných nákladov na ľok 2019
Vyšetľenie
Klinické vyšetrenie včelstiev
Bakteľiologické vyšetľen ie
včelíchplástov

Predpokladaný
počet vzoľiek

Jednotkové náklady

270 000

0,66

600

16,30

(EUR)

Celkové náklady
(EUR)
178 200
9 780

3.3. Tľvanie náľodného pľogľamu Eľadikácie MVP (d'alej len
eľadikácie
''pľogľam
MVP")
Program eradikácie

MVP bude

realizovaný

v

období dvoch ľokov, v pľípade

nepľiaznivej epizootologickej situácie bude realizovaný aj v nasledujúcom období.
3.4. Vykonávanie veterináľnych kontrol v ľámci progľamu monitoringu

MVP

Za vykonávanie veterináľnych kontrol je zodpovedná Štátna veteľináľna a potravinová
spľáva Slovenskej ľepubliky.
Veterináľne kontľoly budú vykonávané prostredníctvom úradných veteľinárnych
lekárov, poverených asistentov úľadnýchveteľináľnych lekáľov a poveľených súkľomných
veteľináľnych lekárov v súlade so ákonom č:.3912007 Z.z.,

3.5. Opis

a

lymedzenie geogľafickej oblasti, v ktoľej sa bude pľogľam uplatňovat'

Progľam monitoringu MVP sa bude uplatňovať na celom inemí Slovenskej republiky

(ďalej len,,SR").

3.6. Hlásenie všetlých podozľivých alebo potvrdených ohnísk v sledovanej oblasti
V súlade s $ 20 ods. 5 zákona č. 3912007 Z.z' na účelypľevencie a kontroly chorôb

zvierat, uvedených v pľílohách č' 4 a 5 je vlastník alebo držitel' zvierat povinný hlásiť orgánu
veterináľnej spľávy podozľenie alebo výskyt choľôb.
Podl'a $ 37 ods.2 písm. a) bod 1.zétkonaé.39lz007 Z.z.v\astníkadľžitel'je povinný
hlásiť oľgánu veteľináľnej spľávy bezodkladne každe podozrenie na choľobu' úhyn zvieraťa
a umožniťjeho vyšetrenie.

3,7.

Kontľola

Pľíslušnáregionálna veterináľna a potravinová sptáva (d'alej len ,,RVPS") zabezpečí
klinické vyšetľenie všetkých včelstiev na prítomnosťMVP vo svojej pôsobnosti lx ročne

jedným
z nasleduj úcich spôsobov:
a) klinické pľehliadky vykonajú asistenti úradných veteľináľnych lekárov v ľámci
jarných pľehliadok včelstiev v termíne od l ' apľílado 30. augusta príslušného
kalendáľneho ľokao

5

b) klinické pľehliadky vykonajú úradníveterinárni |ekári zpríslušnejRVPS alebo
poveľenísúkľomníveteľináľni lekári vtermíne od l. apľílado do 30. augusta
pľíslušnéhokalendáľneho ľoka .

3.8.

Pľemiestňovanie včelstiev

Príslušná RVPS' v pôsobnosti ktorej majú včelstvá trvalé stanovište, po pľeveľení
nákazovej situácie v miestach uľčeniazadaných vlastníkom alebo dľžitel'om zvieľat vydáva na
pľemiestnenie včelstiev spľievodný doklad (platí pľe kočovanie/pľedaj/darovanieliný dôvod
pľemiestnenia). Yzor spľievodného dokladu tvoľípľílohu tohto programu. K premiestneniu
včelstiev alebo ich súčastíje záľoveň potľebnéoboznámiť pľed vydaním sprievodného
dokladu všetky príslušnéRVPS na územie ktorých sa majú včelstvá alebo ich súčasti
premiestniť. Ak dôjde k zmene v nákazovej situácii v chovoch včiel v mieste tľvalého alebo
prechodného stanovišťa včelstiev ako aj v mieste, kam sa majú včelstvá, ľesp. ich súčasti
pľemiestniť, úľadnýveteľinárny lekáľ príslušnejRVPS zľušípísomný súhlas, ktorý vydal.
Pľikočovanie vlastník do 5 dní oznámi miestne pľíslušnejRVPS, ktorá potvrdí pľikočovanie
na sprievodnom doklade o pľemiestnení včelstiev. Po skončenípľemiestňovania včelstiev za
m
do 30 dní od
vrátená na RVPS" ktorá ho vydala.

Zakaztje saz

1)

2)
3)

4)
3.9.

pľemiestňovať včelstvá (aj odložence a zmetence) a ich súčastív pľípade pozitívneho
podozrenia na MVP aŽ do vylúčeniaMVP

premiestňovať včelstvá (aj odložencov a zmetencov) a ich súčastido ohnísk a
ochľanných pásiem z ohnísk a ochranných pásiem, ako aj v ohniskách a ochľanných
pásmach vyhlásených v dôsledku výskytu MVP
premiestňovať pouŽité, prázdne úle a kočovnévozy z ohniska a ochranného pásma
MVP bez vykonanej dezinfekcie v zmysle platných veterinárnych predpisov'
o vykonanej dezinfekcii musí včelár pľedloŽiť potvrdenie od úradnéhoveteľinárneho
lekára.

výnimky v pľípademimoriadnych udalostí (napľ. Živelná pohľoma) povoľuje príslušná

RVPS

odbeľ a zasielanie vzoľiek
Postup pľi odbeľe vzoľky plodového plástu na bakteriologické vyšetľenie za účelom
potvrdenia alebo vylúčeniachoroby je nasledovný
a) odoberie sa podozrivý plodový plást bez medu alebo bez cukľových zásob
o velkosti minimálnel0

x l5 cm,

b) vzorky plodových plástov

sa odobeľajú vtermíne od 1. apríla do 30. septembra

príslušnéhokalendáľneho roka,

c) vzorky plodových plástov sa balia do

pevného, priedušnéhoobalu (napr.

papieľového)

a následne do pevného obalu tak, aby vzorka nebola poškodená,

d)

každá vzorka musí byť správne označená a odoslaná spolu s potvrdenou žiadankou

RVPS na laboľatóľne vyšetrenie.

V pľípade negatívneho výsledku bakteľiologického vyšetrenia plodového plástu na
MVP, ľefeľenčnélaboľatórium pľe choroby včiel vykoná u týchto vzoľiek aj
vyšetrenie za účelompotvľdenia alebo vylúčeniahniloby včelieho plodu.
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3.10.

opatľenia pľi potvľdeníMVP

Pri

laboľatóľnom potvľdeníMVP (pozitívny výsledok bakteľiologického vyšetľenia
plodového plástu na pľítomnosťPaenibacillus larvae ) postupuje pľíslušnáRVPS

nasledovne
a) vymedzí ohnisko choľoby (stanovište včelstiev) a ochľannépásmo v okľuhu najmenej
3 km,

b) zakáŽe pľesuny včelstiev (aj odložencov a zmetencov), matiek,

c)

včelárskych
zariadení v ochľannom pásme' z ochľanného pásma a do ochľanného pásma,
ľozhodne o

ca)

vykonaní likvidácie všetkých klinicky pozitívnych včelstiev vo včelnici,
v ktoľej bol laboratóľnym vyšetľenímpotvľdený pôvodca MVP
Paenibacillus larvae a spálitel'ného materiá|u v ohnisku choroby,
a o ozdľavení ostatných včelstiev (aj odložencov a zmetencov) v ohnisku
choľoby
alebo

cb)

d)

vykonaní likvidácie všetkých včelstiev vo včelnici, v ktoľej bol laboľatóľnym
vyšetľenímpotvrdený pôvodca MYP Paenibacillus larvae (aj odloŽencov a
zmetencov) a spálitel'ného mateľiálu v ohnisku choľoby, ak
1. ide o opakovaný výskyt choroby v chove alebo
2' nie je dodržaná jedna tľetina obnovy včelieho diela v plodisku ľočne,tzn.
v úli sa vyskytujú plásty staľšie ako tri roky alebo
3. sa na včelnici nachádzajú prázdne úle so včelímdielom, prístupné
zalietav aniu vč iel alebo
4. ide o málopočetný chov (do 5 včelstiev) alebo
5. v chove neboli dodržanéopatrenia naľiadenépríslušnýmoľgánom
veterináľnej správy pľi podozľení z výskýu choľoby.
vprípade rozhodnutia RVPS podl'a bodu 3.10. ca) súbežnenariadi sprísnený
hygienický rcŽim zdravých včelstiev a spľísnený veteľinárny dozoľ v ohnisku
choľoby, v ľámciktoľéhoje potľebné vykonať
da) komisionálnu likvidáciu pozitívnych vče|stiev (aj odložencov a zmetencov) na
včelnici vysírením a následnýrn spálením a likvidáciu všetkého spálitel'ného
materiá|u za učasti úradnéhoveterináľneho lekáľa,
db) dezinfekciu pôdy pod a pred letáčmi likvidovaných a zdravých včelstiev,
dezinfekciu stabilných včelínov,kočovných VoZoV' napájadiel a všetkého
kovového mateľiálu. Kovové pľíslušenstvosa najskôľ mechanicky očistí
a následne sa opáliplameňom. Po pľeoľanísa na dezinfekciu pôdy pouŽije l0
_20 % roztok haseného vápna alebo vápenného mlieka v množstve 10 Um2.
Stabilné včelínya kočovnéVoZy Sa najskôľ mechanicky očistia a potom
dezinfikujú 5 % hoľúcim ľoztokom hydľoxidu sodného alebo draselného
(pľípadne inou látkou s obsahom aktívneho kyslíka napr. Peľsteľil alebo
pľípravkom na báze aktívneho chlóľu napr. Savo) za účastiasistenta
úľadnéhoveteľináľneho lekára,
dd) vytočenie plástov z medníka so zásobami s následnou dezinfekciou
medometu. Med nesmie bý pouŽitý na včeláľske účely.
de) ozdľavenie včelstiev podl'a nasledovného postupu:
1. negatĺvne včelstvá sa osadia na medzistienky do čistých
vydezinfikovaných úlbv obdobným spôsobom ako pritvorbe zmetencov. Ak
prázdne úle nie sú k dispozícii, zmetenec sa dočasne umiestnido náhradného
úl'a alebo medníka a po dezinfekcii plodiska sa vľáti späť.Následne sa
dezinfikuje aj medník. Výstavbu diela je potrebné podpoľovať podnecovacím
kŕmením,
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e)

D
g)

h)

i)

2. včelstvá slabé, ktoľéobsadajú štyľia menej p|ástov sa likvidujú. Vosk z
voštínostatných plástov plodiska a prázdnych plástov medníka je po
pľetaveníurčený len na technické účely.
RVPS v rámci naľiadených opatrení povolí odstľánenie usmľtených určených
včelstiev a včelíchproduktov na mieste (uvedie konkrétne miesto) spálením za
dodľŽania požiadaviek s9 ods. 2 písm. d) a e) vyhlášky Ministeľstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej ľepubliky č. l48l20l2, ktoľou sa
ustanovujú podľobnosti o výnimkách pri zbere, prepľave a odstraňovaní
pľoduktov a o pouŽití vedl'ajších živočíšnychpľoduktov na
vedl'ajších živočíšnych
osobitné kŕmne účely
naľiadi v ohnisku a ochľannom pásme likvidáciu všetkých ľojov neznámeho
pôvodu, infoľmuje o ohnisku, ochrannom pásme a potrebe likvidovať roje miestne
pľíslušnýhasičský a záchtanný zbor
RVPS naľiadi vykonanie klinických pľehliadok všetkých včelnícv ochľannom
pásme.

RVPS zabezpeéi podl'a $ 8 ods. 3 písm. a) v ochrannom pásme veteľináľnu
kontrolu a vykoná klinické vyšetľenie všetkých včelstiev aj vo včelniciach, kde
nie je známy majitel' a v pľípadepodozľenia na MVP odoberie plodové plásty na
potvľdenie alebo vylúčenie MVP. Postup v pľípadepozitívneho výsledku na MVP
bude ľiešiťusmernenie Švpssn.
nariadi opakované vyšetľenie včelstiev v ohnisku a ochrannom pásme po uplynutí
pozoľovacej doby. V pľípadepozitívneho klinického nálezu sa odobeľie vzorka
plodového plástu podl'a bodu 3.8.a) a zašle sa na bakteriologické vyšetľenie'

3.11. Vyhlásenie choľoby za zdolanú

Príslušná RVPS vyhlási chorobu zazdo|anú ak
sú v ohnisku zlikvidované všetky včelstvá a spálitelhý mateľiál, v ochľannom pásme
sú vykonané klinické pľehliadky s negatívnym výsledkom a v ohnisku bola vykonaná
závereéná dezinfekcia po uplynutí pozorovacej doby 3 mesiacov,

a)

alebo

b)

sú v ohnisku zlikvidované klinicky pozitívne včelstvá, v ktoľých bol bakteľiologicky
potvrdený pôvodca MVP a je zlikvidovaný spálitel'ný mateľiál a ostatné klinicky
negatívne včelstvá boli ozdravenéo v ohnisku ochľannom pásme boli vykonané
opakované klinické prehliadky s negatívnym výsledkom a v ohnisku bola vykonaná
záverečnt dezinfekcia po uplynutí pozoľovacej doby l ľoka,

3.12. Systém ľegistľácie včelstiev zahľnutych v pľogľame

Ministeľstvo pôdohospodárstva aľozvoja vidieka Slovenskej ľepubliky poveľilo
vedením Centrálneho registľa včelstiev Plemenáľske služby Slovenskej republiky š. p.
Staroháj ska 29 Bratislava.

4.

Diagnostika
Diagnostiku MVP vykonáva Refeľenčnélaboľatórium pľe choľoby včiel, ktoľým je

Veteľináľny a potľavinový ústav Dolný Kubín.

5.

Pľavidlá náhľady stľát včeláľom
8

Uhľadu škôd a nákladov spôsobených pľi ýslryte moru včelieho plodu

opatľeniami sa poskytuje vlastnikovi nlierat v súlade s $ 45 ods. 3 zákonaé.39l20o7
Zákona č,. 54312007 Z. z' o pôsobnosti oľgánov štátnej spľávy pľi po
v pôdohospodáľstve arozvoji vidieka v znení neskorších pľedpisov.

z.. apodľa
podpory
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Príloha č. 1

SPRIEVoDNÝ DoKLAD

- vzoľ

na pľemiestnenie včelstiev*
v ľámci Náľodného pľogľamu eľadikácie moľu včelieho plodu v Slovenskej ľepublike na ľoky 2018-2019

Poľ. číslo:.../RVPS/mm/ľľľr

.kľaj

Uľadný veteľináľny lekáľ RVPS

a)

b)
c)

potvľdzuje, že včelstvá:

boli pľed pľemiestnením podľobené klinickej pľehliadke úľadným veteľináľnym lekáľom najviac 14 dní pľed
pľemiestnením a nepľeiavovali Žiadne klinické príznaky ochorenia,

nepochádzajú z chovu alebo z oblasti, ktoľépodliehajúzákazu pľemiestňovania,
pochádzajú z ľegistľovanéhochovu, ktoľý plní podmienky náľodného programu eradikácie moľu včelieho
plodu na pľíslušnýľok

Spľievodný doklad platí po celú dobu pľemiestňovania
Po skončenípremiestňovania včelstiev za účelomkočovania musí bý kópia spľievodnóho dokladu do 30 dní od
skončenia kočovania vľátená na RVPS, ktoľá ho vydala
dňa

Podpis úľadnéhoveteľináľneho lekáľa, odtlačok pečiatky

Vyhlásenie vlastnĺka/dľžitel'ao mieste pľemiestnenia**

Poradové

číslo

Dátum
oremiestnenia

Počet
včelstiev

Premiestňované
z obce

Pľemiestňované
do obce

podpi s

v l astn

Učel

pľemlestnenla

Poznámka

íka/ dr žitel'a

* pľemiestňovanie za účelomkočovania, pľedaia včelstiev, pľedaja včelíchmatiek a za iným účelom(uviesť
akv)

**v pľípadepľemiestňovania včelstiev musia byť zaznamenané počty včelstiev a všetky pľedpokladané miesta
pľemiestnenia pľed potvľdenímspľievodného dokladu
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Potvľdenie o vykonaní klinickej prehliadky včelstiev na pľítomnost'
moľu včelieho plodu

Príloha č.2

Meno majitel'a: ....
Adľesa : '. ... ' '.

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

:

A / Stav včelnice a včelstiev
Počet rezeľvných úl'ov :.. ......
Počet ľezeľvných rámikov s medzistienkami
Spôsob uskladnenia a ošetrenia plástov:. '.. ..
Počet obsadených úl'ov : .. '.....
odoberatel'né dná úl'ov : áno _ nie *
Minimálne tľetinová obnova diela plodiska medzistienkami, alebo vystavanými panenskými plástmi
počas včeláľskejsezóny: áno - nie *
Počet včelstiev : l,silných :...'.'...2, stredne silných :'...'..'..'.3,slabých :..........

B / Dezinfekcia vykonávaná na včelnici
Včelárskych pomôcok azariadení: áno - nie

*/

čím:

Dezinfekcia každoročnejednej tretiny používanýchúl'ov: áno - nie

clm:

*/

posledná kedy

C / Výsledok klinickej pľehliadky včelstiev
Císla úl'ov s pozitívnym klinickým nálezom moľu včelieho plodu
Druh odobratých vzoriek :.'.'...'..
Vzoľky odoslané na vyšetrenie do : Švpu Dolný Kubín
Dňa
Pľehliadku včelstiev vykonal

/ meno /**

dňa

podpi s včelárskeho odboľníka**, ktorý klinickú
pľehl iadku vykonal, pečiatka

podpis maj itel'a včelstiev

*/

čo sa nehodí pľečiaľknite
**/ veterinárny lekáľ alebo asistent úľadnéhoveteľinárneho lekára

Poznámka: V prípade pozitívneho klinického nálezu okamžite oznámiť podozľenie na pľíslušnú
RVPS pľičomsa odobeľú vzorky na laboľatórne vyšetľenie (vzoľka l0xl5 cm vyrezanáz podozľivého

plodového plástu).
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Pľíloha č. 3

Zánnam o likvidácii včelstiev

v ľámci Náľodného pľogľamu eradikácie moľu včelieho plodu v Slovenskej republike na ľoky 2018-2019
Poľ' číslo:.../RVPS/mm/ľľľľ

..kľaj

Počet likvidovaných včelstiev:

Likvidácia včeláľskehonáradia
Poľ.

číslo

Názov včeláľskeho náľadia

Počet kusov

Poznámka

I

')

4.
5.
6
7
8

9
10.

l1
12

l3
t4

l5
t6
t7
18
19

20.

dňa

Podpis úľadnéhoveterináľneho lekáľa, odtlačok pečiatky

t2

Pľíloha č. 4

Usmeľnenie pľesunu včelstva za znáškou podl'a kvitnutia medonosných
rastlín: Kočovný poriadok.

I.

Všeobecnépokyny

1. Kočovným poľiadkom

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

sa ľiadia aj včeláľi, ktoľí menia trvalé stanovište včelstiev.
Podmienky kočovania sú stanovené v $ 4 vyhlášky č.28512017 Z. z.
Včelári, ktoľípľesúvajúvčelstvá mimo tľvaléhostanovišťa uvedeného v centľálnom
ľegistri ľesp. mimo kataster obce, v ktoľom má umiestnené svoje včelstvá, sú povinní
po zaevidovaní svojho plánu kočovania do centľálneho ľegistľasi dať potvrdiť
,,Spľievodný doklado' na pľemiestnenie včelstiev (vzor pľíloha č. 1 tohto
pľogľamu) minimálne 5 dní pľed vykočovaním.PríslušnáRVPS, v pôsobnosti ktorej
majú včelstvá trvale stanovište, po pľeveľeni néĺkazovejsituácie v miestach určenia
zadaných vlastníkom alebo dľžitel'om zvieľat potvrdzuje na premiestnenie včelstiev
spľievodný doklad, ktorí je vygeneľovaný CRV. Sprievodný doklad potvľdípríslušná
RVPS za podmienok stanovených v ,,Pláne veterináľnej prevencie a ochrany uzemia
SRo'a v eľadikačnom progľame moľu včelieho plodu (MVP)'
- povinné vyšetrenie meliva s negatívnym výsledkom u chovatelbv matiek
a kočujúcich včelárov hľadenéchovatel'om (zmesné vzorky môŽu byt' vývoľené
maximálne z25 ul'ov, vyšetľenémusia by.t' všetky kočujúcevčelstvá) vykonanie
jaľných prehliadok AUVL (poveľený asistent úradného lekára pľiradený na
pľíslušnýľajón) s negatívnym výsledkom v danej lokalite kde sa včely dľžia
- v pľípadepozitívneho výsledku vyšetľenia je chov podozľivý na MVP a úradný
veterináľny lekáľ postupuje podl'a platného eradikačnéhoprogľamu, do vylúčenia
MVP platí zákaz akehokol'vek pľemiestňovania' teda aj kočovania
- tľvaléstanovište včelstiev aj kočovnéstanovište včelstiev musí bý mimo ohniska
a ochľannéhopásma MVP
Včelnica musí bý' označenépodl'a $ 5 vyhlášky č:.285/2017 Z. z.
včeláľ presúvajúci včelstvá do oblasti spadajúcej pod inú RVPS, je povinní nahlásiť
prikočovanie pľíslušnejRVPS do 5 dní.
Kočovníkprikočovanie anávrat zkočovania zaznaéído 2 dní vcentľálnom ľegistľi.
Ak včelstvá nie sú po skončeníkočovania presunuté na pôvodné stanovište oznámi
vlastník novovzniknuté stanovište podl'a $ 3 ods. 1 vyhlášky č.28512017 Z. z.
Po skončenípľemiestňovania včelstiev za účelomkočovania musí byt' kópia
sprievodného dokladu do 30 dní od skončenia kočovania vľátená na RVPS, ktoľá ho
vydala.
Rojové pľávo včeláľana kočovnom stanovišti nieje dotknuté.

II. Veteľináľne požiadavky

1. povinné vyšetľenie meliva

2.

u chovatel'ov matiek a kočujúcichvčelárov hradené
chovatel'om (zmesné vzoľky môžu byt' vytvorené maximálne z25 úl'ov, vyšetľené
musia bý'všetky kočujúcevčelstvá) najneskôľ do 30. marca príslušnéhoľoku.
vykonanie jarných pľehliadok AUVL a pľípadnýodbeľ vzoriek plodového plástu na
vylúčenieMVP pľi podozľení na výskyt v danej lokalite kde sa včely dľŽia
13

3. AUVL

po vykonaní pľehliadky plodísk všetkých včelstiev na stanovišti vyplní tlačivo
pľehliadka včelstiev". Pri podozľení na nebezpečnúnákazu podliehajúcu

',klinická

4.

5.
6.

7.

8.

hláseniu sa riadi vydanými pokynmi úradnéhoveteľinárneho lekára
akékol'vek premiestňovanie včelstiev
v ohnisku a ochľannom pásme MVP,
zakázane. Ak bude vyhlásené ohnisko a ochranné pásmo v mieste pľikočovania
včelstvá sa nesmú ďalej pľemiestňovať a musia ostať na mieste do zrušenia ohniska
a ochľanného pásma úľadnýmveterináľnym lekáľom
poveľený AUVL v ľajÓne je povinný pri podozľení na MVP infoľmovať príslušnú
RVPS a následne postupovať podl'a pokynov úľadnéhoveterináľneho lekáľa .
na zäk|ade zaevidovania plánov kočovania v CRV príslušná RVPS, v pôsobnosti
ktoľej majú včelstvá trvalé stanovište' po preveľení nákazovej situácie v miestach
uľčeniazadaných vlastníkom alebo drŽitel'om zvierat vydáva na pľemiestnenie

je

včelstiev spľievodný doklad.
ak dôjde k Zmene v nákazovej situácii v chovoch včiel v mieste tľvaléhoalebo
prechodného stanovišťa včelstiev ako aj v mieste, kam sa majú včelstvá, resp. ich
súčastipľemiestniť, úľadnýveterináľny lekáľ príslušnejRVPS zľušípísomný súhlas,
ktoľý vydal.
z dôvodu potľeby ochrany zdravia včiel v šl'achtitel'ských chovov Slovenskej kranskej
včely sa nepovol'uje kočovanie do ochľanného pásma v okľuhu minimálne 5 km od
tľvalého stanovišťašl'achtitel'ských chovov (viď nižšie)

III. Nevydanie spľievodného dokladu na pľemiestnenie včelstiev

RVPS nevydá spľievodný doklad

ak

je

v

mieste trvalého stanovišťa:

5) podozrenie na MVP aŽ do jeho vylúčenia
6) vymedzené ohnisko a ochľanné pásmo MVP

7)

pti plánovaní pľemiestňovania do ochľanného pásma v okruhu minimálne 5 km od

tľvalého stanovišťašl'achtitel'Ských chovov

8) pľi poľušovaníveterinámych podmienok stanovených platnou legislatívou SR a EÚ
a eľadikačným pľogľamom na MVP v minulých obdobiach
IV. odporúčanie

prívesy odporúčame umiestňovať vo vzdialenosti 40 m od seba
z bezpečnostných a epizootologických (zverozdravotných) dÔvodov. tľeba to trochu
Kočovnévozy

a

rozviesť podl'a vašich skúseností
odpoľúčasa umiestniť včelstvá mimo miest kde sa zdrŽiavď1ú alebo prechádzajú l'udia
a hospodáľske zv ier atä.

V. DOZOR
Dozoľ nad dodľžiavanímkočovného poriadku vykonáva príslušná RVPS prostľedníctvom
AUVL poveľenéhona daný ľajón.
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Zoznam a umiestnenie šl'achtitel'ských chovov
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