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Predsedovia SZV 

 

 

Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje Bratislava  

 27/2019                          Ing. Jozef Čápek, PhD. 2.5.2019 

 

Vec: Odporúčanie k vykonaniu klinických prehliadok na mor včelieho plodu a varroázu 

 

Vážení predsedovia, 

v roku 2019 sa vykonávajú dve povinné prehliadky včelstiev a jedno ročné hlásenie 

o stanovišti včelstiev, a to podľa:  

1.  Národného programu eradikácie moru včelieho plodu na roky 2018-2019 

(na kontrolu moru včelieho plodu) 

2. Nariadenia vlády (Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského 

včelárstva)  

(na kontrolu varroázy) 

3. Vyhlášky č. 285/2017 Z. z. o identifikácia a registrácii včelstiev   

(ročné hlásenie o stanovišti včelstiev) 

 

Podľa Národného programu eradikácie moru včelieho plodu sa vykonávajú prehliadky 

včelstiev na mor v dvoch termínoch: 

a) od 1. apríla do 10. mája  

b) od 1. júna do 30. augusta 

- Túto prehliadku nariaďuje príslušná RVPS, kde AÚVL vykoná kontrolu na 

prítomnosť moru včelieho plodu, za ktorú mu RVPS vyplatí odmenu vo výške 

0,66€/včelstvo. (doklady o vykonaní prehliadky sa predkladajú RVPS) 

http://www.vcelari.sk/
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Podľa Nariadenia vlády 135/2017 sa vykonajú prehliadky včelstiev na varroázu, a to na 

trvalých stanovištiach a kočovných stanovištiach, ktoré sú vykonané AÚVL v termíne: 

od 1. augusta do 5.septembra (podľa vyhlášky 285/2017 o identifikácií a registrácii včelstiev, 

kde vykoná ročné hlásenie o stanovišti včelstiev) 

- Na túto prehliadku sa poskytuje pomoc (dotácia) z Nariadenia vlády vo výške do 

1€/včelstvo na trvalom stanovišti a do 0,35€/včelstvo na kočovnom stanovišti. 

 

Predseda SZV Vám odporúča, aby ste klinické prehliadky na mor včelieho plodu (1),  

prehliadky včelstiev na varroázu (2) a ročné hlásenie o stanovišti včelstiev (3) z dôvodu 

zjednodušenia administrácie a zjednodušenia práce AÚVL vykonávali v spoločnom termíne 

od 1. do 30. augusta 2019. 

 

Teším sa na ďalšiu spoluprácu. 

Včelám zdar! 

S úctou k Vám, 

 

 

 

                             Ing. Milan Rusnák 

                                                             predseda SZV 

http://www.vcelari.sk/

