
 

1 

 

Určené: oprávneným konečným prijímateľom            Bratislava, 31.07.2018 

pomoci podľa NV 135/2017 Z. z.  

 

Obežník SZV č. 10/2018 

 

Usmernenie pre asistentov úradných veterinárnych lekárov 

pri vykonávaní prehliadok včelstiev na varroázu 

Asistent úradného veterinárneho lekára (ďalej len AÚVL) vykoná prehliadku včelstiev na 

varroázu podľa Nariadenia vlády č. 135/2017 Z. z /ďalej len Nariadenia/ a súbežne 

prekontroluje a potvrdí Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev podľa Vyhlášky 285/2017 

s termínom od 1.augusta 2018 kedy začína nové podporné obdobie 2018/2019. AÚVL vyplní 

prílohu č. 2 k vyhláške č. 285/2017 Z. z. (Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev), ktoré 

odovzdá na príslušnej RVPS, prípadne zašle do Centrálneho registra včelstiev (CRV).  

AÚVL nebude vypĺňať prílohu č. 25 podľa nariadenia 135/2017. Túto prílohu vyplní CRV 

na základe prijatej prílohy č. 2 Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev. CRV po spracovaní 

všetkých príloh vydá pokyn pre predsedov ZO, aby vygenerovali vyplnené prílohy č. 25 

podľa Nariadenia 135/2017 a dali na kontrolu AÚVL k podpisu. Skontrolované a podpísané 

prílohy č. 25 AÚVL a prílohu č. 26. súhrn za ZO, zašle organizácia do 20.12.2018 na 

sekretariát Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava.  

Pomoc na kontrolu varroázy je do 1 eur na včelstvo podľa nariadenia 135/2018. 

Pripomíname taktiež, že v zmysle Príručky pre žiadateľa pre poskytovanie pomoci                           

na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími 

produktmi na podporný rok 2018/2019 je možné refundovať len prehliadky včelstiev, ktoré 

boli vykonané v rámci oblastí podľa katastrálneho členenia obcí, ktoré majú jednotliví  AÚVL 

uvedené v poverení od príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej 

republiky (RVPS SR). V prípade, ak  asistent úradného veterinárneho lekára, prípadne 

veterinárny lekár vykonajú prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti, je nutné doložiť od 

príslušnej RVPS SR doklad preukazujúci, že danému asistentovi bolo umožnené urobiť 

prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti. Počet prehliadnutých včelstiev, na ktoré                        

sa požaduje dotácia nemôže prekročiť počet včelstiev evidovaných v CRV k danému dňu 

prehliadky. 

Prílohy: 

1. Usmernenie – Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev 
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2. Vzor - Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev (označené sivou farbou – vyplniť) 

3. Vyhláška č. 285/2017 o identifikácii a registrácii včelstiev 

 

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Ľudovít Gál  

                                                                                    predseda SZV 

 


