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Vec: Registľácie včelstiev v databáze Centľálnej evidencie hospodáľskych zvieľat -
usmeľnenie

Štátna veteľinárna apotľavinová správa Slovenskej republiky (d'alej len ',ŠVPS SR";
v súlade S $ 6 ods. 2 písm. a) zákona č). 39lz007 Z. z. o veteľinárnej starostlivosti v znení
neskoľších pľedpisov (d'alej iba ,,zákon é. 3912007 Z. z.") a v súvislosti s pľesunom kompetencie
viesť centrálnu evidenciu včelstiev z NPPC - vuŽv Nitra, Ústav včeláľstva Liptovský Hľádok na

Plemenáľske služby Slovenskej ľepubliky š' p., usmerňuje regionálne veterinárne a potľavinové
spľávy (ďalej len,,RVPS") na ľegistráciu včelstiev v databáze Centrálnej evidencie hospodárskych
zvierat (ďalej len,,CEHZ") a súvisiace schval'ovanie chovov včiel.

od 1.1'2019 Ministeľstvo pôdohospodáľstva arczvojavidieka Slovenskej ľepubliky poverilo
vedením centľálneho registľa včelstiev Plemenárske sluŽby Slovenskej ľepubliky š. p.. Činnosť
vedenia centľálneho ľegistľa včelstiev NPPC _ vuŽv Nitľa, Ústav včelárstva Liptovský Hľádok
bola dňom 3l.12.2018 ukončená.

Všetky chovy včelstiev už zaľegistľované v centrálnom registľivčelstiev NPPC _vUŽv
Nitra, Ústav včeláľstva Liptovský Hrádok sa považujú podl'a $ 54g ods. 4 zákona č.3912007 Z. z.
za platne ľegistľované.Ztohto dôvodu nieje nutné Žiadať o opätovnú ľegistľáciu týchto chovov
včelstiev v CEHZ vedeného Plemenáľskymi službami Slovenskej ľepubliky š. p..

Chovatel'skému zaľiadeniu so včelstvom, ktoľému pracovisko CEHZ priľadilo registľačné číslo
v systéme automaticky, sa môže infoľmovať na linke CEHZ pre styk s verejnosťou: +421415073744,
kde mu poskytnú všetky infoľmácie o ľegistľácii a aj infoľmáciu aby postupne pouŽívali len
ľegistračné čísla chovov, ktoľé vygeneroval systém CEHZ. Na komunikáciu s CEHZ je možné ešte

používať aj ľegistračné číslo včelaľa pridelené centrálnym registľom včelstiev NPPC _ vuŽv
Nitľa, Ústav včelárstva Liptovský Hľádok.

Nové chovy včelstiev zakladané po 1.9.2018 sa musia registľovať cez pľíslušnú RVPS
podl'a $40a zákona č. 39lz007 Z. z., Postup ľegistľovania je popísaný v usmeľnení č. 387412018-
222 postup pľi ľegistrácii chovov HZ zo dňa 19.12.2018 vydanom Švps SR. Následne musí byť
vykonávané chovatelbm hlásenie zmien v chovoch včelstiev písomnou foľmou CEHZ vedeného

odbor zdľavia a ochľany zvierat tel'. +427-2- 602 57 229 fax; +421-2- 60257242 e-mail: erika.paplenaova@oypsĺk



Plemenárskymi sluŽbami Slovenskej republiky š. p.. na tlačivách, ktoľé tvoľia pľílohy vyhlášky
MPRV SR č. 28512017 Z' z. o identifikácii a ľegistrácii včelstiev.

Hlásenie plánov kočovania podl'a $ 4 pľílohy vyhlášky MPRV SR č. 28512017 Z, z.

o identifikácii a ľegistľácii včelstiev je potľebné zasielať elektľonicky cez aplikáciu pľístup farmára
(www.cehz.sk).

Včeláľom, ktoľí mali ľegistľáciu kočovania do 31 .|2.2018 bude pľístup farmára vývorený
v CEHZ automaticky. Udaje na pľihlásenie (meno, heslo) bude zaslané na pľíslušné včeláľske

organizácie, ktoľé ich včeláľom poskytnú aj s GRIT - kaľtou. Tí včelári, ktoľí nemajú uvedené

v databáne IČo alebo rodné číslo' budú cez príslušnú včeláľsku organizáciu poŽiadaní o dodatočné

doplnenie údaju a až následne im bude vytvoľený pľístup'
Včeláľi, ktoľí nie sú registrovaní v žiadnej včeláľskej oľganizácii si musia na pouŽívanie prístupu

farmáľa poŽiadať o vydanie prihlasovacích údajov a GRIT - kaľty priamo v CEHZ alebo na

ľegionálnych pracoviskách Plemenárskych služieb' š. p..

Nové chovy včelstiev, ktoré sú ľegistrované vCEHZ po l.1.20l9 si musia poŽiadať oprístup
farmára na stránke: https://www.pssľ.slďwp-content/uploads/stiah/cehzlziadostPF.pdf a po

vyplnení azaslanínaCEHZ im bude poslaný pľístup s GRIT - kaľtou na nimi uvedenú adľesu.

Doteľaz platné usmernenie é. 314117-226 zo dňa 27.l.2017 sa týmto usmeľnením ruší.

Poveľenie a pľidelenie AUVL na jednotlivé katastľe do ukončenia pľác na module
centľálnej evidencie včelstievo vykoná RVPS podl'a svojho ľozhodnutia. RVPS vždy pľed
začatim klinických pľehliadok vystaví pľe AUVL poveľenie (pľíloha č.1) na asistenciu
úradnému veterináľnemu lekárovi pri odbeľe vzoľiek a prehliadkach včelstiev na diagnostické
účely choľôb včiel a včelieho plodu platne na aktuétlny ľok ľesp. skontľoluje platnost'
vydaných poveľení. V poveľení je potrebné pľesne vymedziť katasteľ podl'a vopred vývorenej
rajonizárcie RVPS. Poveľenia je potľebné vždy vydat' pľed dátumom vykonania klinickej
pľehliadlĺy alebo odbeľu úľadnej vzoľky.

Pľof. MVDr. Jozef Bíreš, DľSc.
ústredný ľiaditel'

Na vedomie:
Ministeľstvo pôdohospodáľstva arozvoja vidieka SR, Sekcia pol'nohospodáľstva
Plemenáľska inšpekcia SR
NPPC _vuŽv Nitra, Ústav včeláľstva Liptovský Hrádok
Včeláľske organizácie
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Pľíloha č.l
POVERENIE - vzor

na asistenciu úradnému veteľinárnemu lekáľovi pľi odbeľe vzoľiek a pľehliadkach
včelstiev na diagnostické účely choľôb včiel a včelieho plodu

Regionálna veterináľna a potľavinová spľáva ....... ...podl'a $ 8

ods. 3 písm. y) zákona é. 3912007 Z. z. o veterináľnej starostlivosti v znení neskoľších pľedpisov

v súlade s $ l0 ods. l l písm. b) poveruje pána l pani:

býom........ .................. na

asistenciu úľadnému veteľinámemu lekáľovi pri pľehliadkach včelstiev a odbere vzoriek pre

diagnostické účely chorôb včiel a včelieho plodu v tychto katastľoch

Poverená osoba je v rozsahu svojho poveľenia pľi výkone asistencie úľadnému
veterináľnemu lekárovi povinná:

1. bezodkladne oznámiť príslušnej ľegionálnej veterinárnej a potravinovej spľáve každé
podozľenie na výskyt chorôb včiel a včelieho plodu, ktoľé zistí pľi plnení svojich úloh'

2. viesť úľadne záznamy o svojich zisteniach,
3. preukazovať sa pri výkone pľehliadok včelstiev a odbeľe vzoľiek poverením na vykonávanie

tej to činnos ti a pr eukazom totožnosti'
4. zúčastňovať sa na odborných vzdelávacích školeniach týkajúcich sa zdľavotnej pľoblematiky

včiel určených oľgánmi veteľináľnej spľávy,
5. odobeľať vzorky na diagnostické účely chorôb včiel a včelieho plodu podl'a pokynov

úľadného veterinárneho lekára pľíslušnej ľegionálnej veterináľnej a potravinovej správy.

Poverená osoba je v rozsahu svojho poveľenia pri výkone asistencie úradnému
veteľinárnemu lekáľovi opľávnená:

1. vstupovať do miest' kde sa dľŽia včely a včelie pľodukty a kde sa manipuluje so včelími
produktmi a včelárskym príslušenstvom,

2. vykonávať klinické pľehliadky včelstiev'
3. odobeľať vzoľky medu na diagnostické účely choľôb včiel a vče|ieho plodu.

Poveľenie je platné do .........'....

Dňa.
Pečiatka a podpis úradného
veteľinárneho lekáľa z RVPS
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