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VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 8. novembra 2017
o identifikácii a registrácii včelstiev

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. g)
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z. (ďalej len
„zákon“) ustanovuje:
§1
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) vlastníkom včelstva fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá
vlastní najmenej jedno včelstvo,
b) stanovišťom včelstva miesto, na ktorom sa nachádza včelstvo počas znášky alebo na ktorom
zimuje,
c) kočovaním presun včelstva za znáškou rastlinného pôvodu alebo živočíšneho pôvodu na
opeľovanie a produkciu medu alebo iných včelích produktov,
d) presunom včelstva premiestnenie včelstva na prevod vlastníctva alebo premiestnenie včelstva
medzi stanovišťami včelstva,
e) centrálnym registrom centrálny register hospodárskych zvierat podľa § 19 ods. 1 zákona.
§2
(1) Centrálny register okrem údajov podľa § 19 ods. 2 zákona obsahuje
a) registračné číslo vlastníka včelstva,
b) údaj o počte včelstiev vlastníka včelstva,
c) charakter chovu včelstva,
d) názov katastrálneho územia, GPS súradnice a parcelné číslo pozemku, na ktorom sa stanovište
včelstva nachádza,
e) údaje o kočovaní včelstva evidované podľa § 4,
f) počet vlastníkov včelstiev združených vo včelárskom združení.
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§3
(1) Začatie a ukončenie chovu včelstva a vznik a zánik stanovišťa včelstva sa do siedmich dní
oznamuje regionálnej veterinárnej a potravinovej správe miestne príslušnej podľa stanovišťa
včelstva.
(2) Začatie a ukončenie chovu včelstva a vznik a zánik stanovišťa včelstva sa do siedmich dní
odo dňa oznámenia podľa odseku 1 nahlasuje do centrálneho registra na formulári, ktorého vzor je
uvedený v prílohe č. 1.
(3) Na základe oznámenia o začatí chovu včelstva do centrálneho registra sa vlastníkovi včelstva
pridelí registračné číslo.
(4) Ročné hlásenie o stanovišti včelstva sa po prehliadke včelstva predkladá do 5. septembra do
centrálneho registra na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.1)
(5) Zmena údajov, ktoré sa uvádzajú v centrálnom registri, sa do siedmich dní nahlasuje do
centrálneho registra na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
(6) Premiestnenie včelstva z iného členského štátu Európskej únie2) a dovoz včelích matiek zo
štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie,3) sa do centrálneho registra oznamuje
písomne do 30 dní.
(7) Oznámenie podľa odseku 6 obsahuje
a) kód krajiny a adresu, z ktorej je včelstvo premiestnené alebo z ktorej je dovezená včelia matka,
b) plemeno včiel, ak ide o dovoz do registrovaného chovu alebo ak ide o iné plemeno včiel ako
kranské plemeno včely medonosnej,
c) počet premiestnených včelstiev alebo počet dovezených včelích matiek,
d) dátum premiestnenia včelstva alebo dátum dovozu včelích matiek.
§4
(1) Kočovanie sa nahlasuje do centrálneho registra v elektronickej podobe do 1. februára roku,
v ktorom sa kočovanie uskutoční.
(2) Plán kočovania na kalendárny rok sa do 14 dní pred prvým kočovaním, najneskôr však do 1.
marca, v elektronickej podobe nahlasuje do centrálneho registra na formulári, ktorého vzor je
uvedený v prílohe č. 4, a oznamuje sa regionálnej veterinárnej a potravinovej správe miestne
príslušnej podľa stanovišťa včelstva.
(3) Prikočovanie a návrat z kočovania sa do dvoch dní v elektronickej podobe zaznamenáva
v centrálnom registri.
(4) Ak včelstvá nie sú po skončení kočovania presunuté na pôvodné stanovište včelstva, oznámi
vlastník novovzniknuté stanovište včelstiev podľa § 3 ods. 1.
§5
(1) Včelnica a stanovište včelstva sa aspoň na jednom mieste označuje informačnou tabuľou,
ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 5.
(2) Stanovište včelstva mimo zastavanej časti obce sa okrem označenia podľa odseku 1 označuje
aj značkou, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 5.
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§6
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti
technických noriem a technických predpisov.4)
§7
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č.
206/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev.
§8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2017.

v z. Anton Stredák v. r.
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1) Čl. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1366 z 11. mája 2015, ktorým sa dopĺňa
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v odvetví
včelárstva (Ú. v. EÚ L 211, 8. 8. 2015).
2) § 19 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
3) Čl. 7 bod 3 písm. a) nariadenia Komisie (EÚ) č. 206/2010 z 12. marca 2010, ktorým sa
ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých
zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení
(Ú. v. EÚ L 73, 20. 3. 2010) v platnom znení.
4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa
stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel
vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015) v platnom znení.

285/2017 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Strana 5
Príloha č. 1
k vyhláške č. 285/2017 Z. z.

DynamicResources\1ecd6ad6-a225-4d54-a39a-51a277d84167_1.pdf

OZNÁMENIE O CHOVE VČELSTIEV
Vlastník:
Fyzická osoba (F)
Fyzická osoba – podnikateľ
Meno a priezvisko:
Rodné číslo/IČO:
Právnická osoba (P)
Právna forma:
Názov alebo obchodné meno:
IČO:
Trvalé bydlisko/miesto podnikania/sídlo vlastníka
Adresa:
Telefónne číslo 1:
Telefónne číslo 2:
e-mail:
Organizovanosť:***

Základná organizácia/Regionálny spolok:

Kontaktná osoba:*
Meno a priezvisko:
Obec:
Ulica, č. d.:
E-mailová adresa:

PSČ:
Okres:
Telefónne číslo:

Charakter chovu:

Číslo
stanovišťa

Parcelné
číslo
stanovišťa

GPS

súradnice
stanovišťa

Názov
katastrálneho
územia

Vznik
stanovišťa
Zánik
stanovišťa

Umiestnenie jednotlivých stanovíšť včelstiev
Číslo
regionálnej
veterinárnej
a potravinovej
správy

Názov
obce

1.
2.
3.
4.
5.
Spolu
Vlastník:

Dôvod zániku stanovišťa
včelstiev alebo chovu
včelstiev:
Podpis**

Regionálna veterinárna
a potravinová správa
Podpis a odtlačok pečiatky:

Dňa:

* Kontaktná osoba je osoba, ktorú možno kontaktovať pri nedostupnosti vlastníka včelstiev.
** Svojím podpisom potvrdzujem správnosť údajov a v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v Centrálnom registri.
*** Vlastník včelstiev uvedie príslušnosť k včelárskemu združeniu. Ak nie je členom žiadneho, uvedie neorganizovaný. Ak
je členom viacerých, uvedie len jedno z nich, podľa vlastného zváženia.

Počet
včelstiev

Bydlisko/sídlo
Ulica

Fyzická osoba (F)/
Právna forma

Priezvisko/obchodný názov
Meno
Rodné číslo

Obec
Okres
PSČ

Základná organizácia /
Regionálny spolok:

E-mailová
adresa

Kontaktná osoba**
Meno a priezvisko

Číslo
stanov.

Oprávnená osoba***
Registračné číslo

Telefónne
číslo

E-mailová adresa

Obec stanovišťa

Katastrálne územie stanovišťa

Obdobie na stanovišti včelstiev

Počet

GPS
súradnice**

Telefónne
číslo

Meno a
priezvisko
Číslo parcely
stanovišťa

Príslušná RVPS

Charakter chovu

Príčina úhynu/prírastku včelstiev na stanovišti
Slovný popis príčiny úhynu/nárastu

prezimované v aktuálnom roku (1)

--------

-------------------------------------------------------------------------------

--------

-------------------------------------------------------------------------------

uhynuté počas sezóny (1)
pripravené na prezimovanie (2)
Dátum prehliadky
stanovišťa:

(1) uvádza vlastník
Podpis

Typ/Druh oprávnenej osoby (ÚVL, AUVL, SVL):

Podpis

(2) uvádza oprávnená osoba

Právna forma: P – právnická osoba, Z – fyzická osoba podnikateľ.
Charakter chovu: U – úžitkový chov, R – rozmnožovací chov, S – šľachtiteľský chov.
* Vlastník včelstiev uvedie príslušnosť k včelárskemu združeniu. Ak nie je členom žiadneho, uvedie neorganizovaný. Ak je členom viacerých, uvedie len jedno z nich podľa vlastného zváženia.
** Osoba, ktorú možno kontaktovať v prípade nedostupnosti vlastníka včelstiev. Neuvádza sa oprávnená osoba.
*** Osoba oprávnená vykonávať prehliadky včelstiev podľa zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
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Meno a priezvisko vlastníka alebo kontaktnej osoby:

Príloha č. 2
k vyhláške č. 285/2017 Z. z.

Kód****

uhynuté počas zimovania (1)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Organizovanosť*

Titul
IČO
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Údaje o vlastníkovi
Registračné číslo
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ROČNÉ HLÁSENIE O STANOVIŠTI VČELSTIEV

ÚVL – úradný veterinárny lekár, AÚVL – asistent úradného veterinárneho lekára, SVL – súkromný veterinárny lekár.
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**** Príčina úhynu: 1 (úhyn hladom), 2 (ochorenie – ak je to možne, uviesť), 3 (škodca – ak je to možné, uviesť), 4 (bezmatečnosť), 5 (prírodný živel), 6 (poškodenie inou osobou), 7 (krádež), 8 (poškodenie
medveďom), 9 (iné, ak je to možné, uviesť).
**** Príčina prírastku: 1 (zootechnicky: odloženec, zmetenec), 2 (roj), 3 (kúpa/dar).

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
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Číslo stanovišťa:
Organizovanosť:*
GPS súradnice:

Názov katastrálneho územia stanovišťa:
Základná organizácia/Regionálny spolok:
Hlásenie je platné len pre jedno stanovište včelstiev.

Dátum

Pôvodný
počet
včelstiev

Prírastky včelstiev
Zootechnicky a
rojením

Nákupom

Úbytok včelstiev
Spojenie
/Predaj

Počet

Príčina **

Úhyn
Slovný popis príčiny úhynu

Konečný
počet
včelstiev

Iné zmeny:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Dátum narodenia:

E-mailová adresa:
Podpis vlastníka/držiteľa:

* Vlastník včelstiev uvedie príslušnosť k včelárskemu združeniu. Ak nie je členom žiadneho, uvedie neorganizovaný. Ak je členom viacerých, uvedie len jedno z nich podľa vlastného zváženia.
** Príčina úhynu: 1 (úhyn hladom), 2 (ochorenie; ak je to možné, uviesť), 3 (škodca; ak je to možné, uviesť), 4 (bezmatečnosť), 5 (prírodný živel), 6 (poškodenie inou osobou), 7 (krádež),
8 (poškodenie medveďom), 9 (iné; ak je to možné, uviesť).
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Dátum:

Telefóne číslo:

Príloha č. 3
k vyhláške č. 285/2017 Z. z.

Držiteľ včelstiev na stanovišti: (uvádza sa, ak je iný ako vlastník)

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Meno a priezvisko vlastníka alebo obchodné meno vlastníka:
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Registračné číslo vlastníka
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HLÁSENIE ZMIEN

Dátum
príchodu

Do katastra

***Skutočný priebeh kočovania
Presun zo stanovišťa číslo

**Dôvod kočovania – hlavný zdroj
znášky*

v katastri

Poznámka

s počtom včelstiev
*Dôvod kočovania – hlavný zdroj
znášky

Poznámka

Počet včelstiev pri návrate na trvalé stanovište
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*Na základe poskytnutia prístupového konta do registra zaeviduje vlastník plán kočovania priamo elektronicky do registra.
**Dôvod kočovania – hlavný zdroj znášky: vŕba, repka, agát, slnečnica, lipa, plantáže (špecifikovať v poznámke), malina, medovica, les-mix, iná plodina (špecifikovať v poznámke).
***Po schválení zaevidovaného plánu príslušnou RVPS a následného vydania sprievodného dokladu eviduje vlastník skutočný stav presunu včelstiev priamo elektronicky v registri.
Ak vlastník nepremiestni včelstvá po skončení kočovania na pôvodné stanovište, oznámi novovzniknuté stanovište včelstiev podľa § 3 ods. 1.

Príloha č. 4
k vyhláške č. 285/2017 Z. z.

Presun
Dátum
Do katastra
číslo
príchodu
1
2
3
4
5
Dátum návratu na trvalé stanovište

s počtom včelstiev

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Presun
číslo
1
2
3
4
5

v katastri

285/2017 Z. z.

*Plán kočovania na rok:
Presun zo stanovišťa číslo
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VZOR ELEKTRONICKÉHO HLÁSENIA O PRIEBEHU KOČOVANIA
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Príloha č. 5
k vyhláške č. 285/2017 Z. z.
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Vzor informačnej tabule a stanovišťa včelstva
Vlastník včelstva:
Adresa:
Registračné číslo z Centrálneho registra:
E-mailová adresa:
Telefón:
**Údaje sa uvádzajú tlačeným písmom vysokým najmenej 20 mm.
Vzor značky stanovišťa včelstva

BIOLOGICKÉ NEBEZPEČENSTVO

VČELY
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