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Legislatívne zmeny a register včelstiev
• Vyhláška č.285/2017, Ministerstva pôdohospodárstva a

rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 8. novembra 2017, o
identifikácii a registrácii včelstiev;

• správu Centrálneho registra chovateľov včiel a stanovíšť
včelstiev, (ďalej len „CRV“) zabezpečuje Národné
poľnohospodárske a Potravinárske centrum - Výskumný ústav
živočíšnej výroby Nitra - Ústav včelárstva Liptovský Hrádok,
s technickou podporou spoločnosti ŽP Informatika s.r.o.
(ďalej len „poskytovateľ“).



Príloha č.1 „Oznámenie o chove včelstiev“

Na oznámenie o začatí/ukončení chovu včelstiev 
a vznik/zánik stanovišťa včelstiev.

• vlastník včelstiev scan tejto prílohy zasiela na e-mail 
crv@imafex.sk alebo poštou na adresu:  Ústav 
včelárstva, Dr. J Gašperíka 599, 033 01  Liptovský 
Hrádok. 

• Ak sa uvedenou prílohou oznamuje začatie chovu 
včelstiev, chovateľovi je do 7 pracovných dní zaslané 
emailové potvrdenie o pridelení registračného čísla.

mailto:crv@imafex.sk


Príloha č.2 „Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev“

Na aktualizáciu informácii:                            1 x ročne

1/ o chovateľovi a kontaktnej osobe (nedostupnosť chovateľa)

2/ o stanovišti:

A) stav na jar (prezimované v aktuálnom roku) a 
na jeseň (pripravené na prezimovanie) 

B) uhynutých počas ostatného zimovania a počas 
aktuálnej sezóny



Príloha č.2 „Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev“

Obdobie na stanovišti včelstiev Počet
Príčina 
úhynu/prírastku

uhynuté počas zimovania 

prezimované v aktuálnom roku
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

uhynuté počas sezóny

pripravené na prezimovanie
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Príloha č.3 „Hlásenie zmien“

Na „dobrovoľné“ nahlasovanie významných zmien na

stanovišti včelstiev alebo opravách údajov pri 
chovateľovi.



Príloha č.4 „Vzor elektronického hlásenia o 
priebehu kočovania“ “

Slúži ako vzor hlásení, ktoré kočujúci včelár vypĺňa 
elektronicky cez svoje prístupové konto v CRV 

• chovateľ kontaktuje  ÚVČ LH na adrese crv@imafex.sk, 
ktorý mu vytvorí prístupové konto do CRV (konto sa 
viaže na kočujúceho včelára, čiže uvedený krok 
realizuje iba v prvom roku)



Príloha č.4 „Vzor elektronického hlásenia o 
priebehu kočovania“

• chovateľ zaeviduje svoj/e "Plán/y kočovania" v danom 
roku a následne kontaktuje ÚVL z dôvodu vystavenia 
kočovného preukazu 

• prostredníctvom svojho konta CRV (v časti 
„Skutočnosť kočovania včelstiev“) chovateľ najneskôr 
do dvoch dní potvrdí prikočovanie na dočasné 
stanovište (ako aj návrat na trvalé stanovište)



navrhovaný harmonogram pre 2018

Z dôvodu zjednotenia dostupných zdrojov na 
financovanie klinických prehliadok na prítomnosť MVP 
a miery infestácie včelstiev klieštikom navrhujeme:

1x ročne: od 1. do 30. augusta.

• NV 135/2017: včelársky rok od 1.augusta do 30.júla

• NP eradik. MVP: od 1.apríla do 30. augusta.



DLHODOBÁ STRATÉGIA 

1/ Návrh na rozsah a funkcionalitu systému

2/ Zdroje financovania

3/ Výber prevádzkovateľa/dodávateľa(ov) IS

4/ Zmluvy a Implementácia



Mapový  
podklad

G I S

Zdravotný modul
Agenda AÚVL
Epizootologické informácie o MVP - ŠVPS
INFO o varroáze a použitých liečivách – chovateľ

Komunikačný modul
Web portál, Aplikácia na OS Android, SMS brána 

Monitoring 
presunov
senzorové označenie 
SMS varovanie pri krádeži

Modul OZ a ich ZO
Interná agenda + administrovanie NP

Základný modul
legislatívne - povinné údaje
Aktualizované CHOVATELOM / AUVL 

Modul “Plánovaných 
aplikácii POR“



ROZSAH v existujúcej štruktúre spracovávaných údajov v CRV 

+
doplnenie registračného čísla pre stanovištia

+

zber GPS lokalizácie 

ZÁKLADNÝ MODUL ... legislatívne povinný



v správe ŠVPS SR:

epizootologické informácie o MVP ŠVPS

systém „administrovania“ kontrolných osôb

v správe chovateľa:

INFO o varroáze; použitých liečivách;  

ZDRAVOTNÝ Modul ... ŠVPS + chovateľ na dobrovoľnosti

„NAHLASOVANIE, SLEDOVANIE A VYHODNOTENIE VÝPADKOV“

Odbery a analýzy vzoriek u chovateľov s predchádzajúcimi oslabeniami, u novo 
vyskytujúcich sa prípadoch + porasty cukrovej repy a larválne testy toxicity MK



2014/15
úhyn

hladom
ochorenia škodcovia

strata 
matky 

prírodný 
živel

človek iné

ZÁPAD -794 -1211 -2713 -1570 -75 -201 -1516

STRED -707 -768 -1189 -1107 -79 -101 -1219

VYCHOD -506 -543 -1043 -643 -50 -37 -537

spolu -2007 -2522 -4945 -3320 -204 -339 -3272



2015/16
úhyn

hladom
ochorenia škodcovia

strata 
matky 

medveď človek iné

ZÁPAD -784 -825 -710 -1170 -15 -130 -913

STRED -397 -427 -417 -897 -80 -43 -505

VYCHOD -444 -338 -545 -737 -43 -55 -430

spolu -1625 -1590 -1672 -2804 -138 -228 -1848



Modul plemennej knihy včelích matiek ... 

0.krok: odborné vypracovanie jednotného výpočtu plemennej hodnoty 
včelej matky

testačné / šľachtiteľské / rozmnožovacie chovy: povinne  - dobrovoľné

chovatelia: na dobrovoľnosti

selekciu varroatolerantnej populácie včelstiev



Modul “Plánovaných aplikácii POR“   ..... pestovatelia

Platforma na evidovanie On-line plánov aplikácie "Prípravkov
na Ochranu Rastlín", ktoré by nahlasovali prestovatelia
minimálne 36 hodín pred ich aplikáciou v rozsahu: kataster
aplikácie, názov POR, plánovaný dátum a čas aplikácie.
Včasným informovaním chovateľov, ktorých stanovištia
včelstiev sa nachádzajú „v katastroch aplikácie POR“ by sa
malo predísť ku značným stratám na včelstvách. Uvedený
register by mal následne nahradiť prílohy č.1 a 2 vyhlášky č.
491/2011 Z. z.



Dávame podnet na zvolanie verejnej diskusie
- pracovného stretnutia ku Zákonu č.
405/2011 Z. z. a Vyhláške č. 491/2011 Z. z.,
do ktorých by mohol byť doplnený register
“Plánovaných aplikácii POR“ vedený
poverenou organizáciou na úseku
rastlinolekárskej starostlivosti.

modul/register “Plánovaných aplikácii POR“ 



On-line nahlasovanie plánu minimálne 36 hodín 
pred samotnou aplikáciou  v rozsahu: 

• kataster aplikácie, názov POR, 

•plánovaný dátum a čas aplikácie

Uvedený register by mohol nahradzovať prílohy 
č.1 a 2 vyhlášky č. 491/2011 Z. z. 

modul/register “Plánovaných aplikácii POR“ 



CIEL

včasné informovanie chovateľov, ktorých 
stanovištia včelstiev sa nachádzajú „v katastroch 

aplikácie POR“

modul/register “Plánovaných aplikácii POR“ 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

KANTÍK PAVEL, CRV@IMAFEX.SK


