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PLÁN projektu 

Vedenie centrálneho registra chovateľov včiel a stanovíšť včelstiev 

na obdobie: august 2018 – december 2018 
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NPPC, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok vedie Centrálny register včelstiev (ďalej len „CRV“) na 

základe poverenia a zmysle Vyhlášky MPaRV SR č. 285/2017 o identifikácii a registrácii včelstiev, ktorá 

nahradila vyhlášku  MP SR č. 206/2012 Z.z.  , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii 

včelstiev.  

CRV tvorí pravidelne aktualizovaná on-line databáza údajov: 

o majiteľovi včelstiev: 

a) registračné číslo majiteľa včelstiev, 

b) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu, ak ide o FO; názov, 
obchodné meno, identifikačné číslo organizácie a sídlo, ak ide o PO, 

c) kontaktné údaje na majiteľa, jeho právna forma a organizovanosť. 

d) ostatné údaje: dátum poslednej zmeny, dátum registrácie chovateľa a dátumy  absolvovania 
školení AUVL 

 

o stanovišti včelstiev: 

e) počet včelstiev na jednotlivých stanovištiach a charakter chovu, 

f) umiestnenie každého stanovišťa včelstiev: názov katastrálneho územia,  parcelné číslo pozemku 
stanovišťa, 

g) číslo príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, 

h) dátum a osoba realizujúca prehliadku stanovišťa,  

i) a iné údaje 
 

Súčasťou CRV sú nasledovné databázy a funkcionality: 

databáza kontrolných osôb – asistentov úradného vet. lekára (AUVL), ktorú aktualizujú jednotlivé 

RVPS. Následne sa podľa uvedenej databázy prideľujú predtlačené hlásenia s čiarovým kódom a pre PPA 

je uvedená „rajonizácia AUVL“  kontrolným mechanizmom pri platbách za výkon prehliadok jednotlivým 

AUVL, 

databáza ukončených chovov s odôvodnením – okrem definitívneho ukončenia činnosti, sa mnohí 

chovatelia opätovne vracajú ku chovu včelstiev. Systém obsahuje históriu osobných údajov, do ktorej sa 

uvedené a podobné zmeny pri jednotlivých chovateľovi zobrazujú, 

systém správy správy užívateľských kont – ktorý je často využívaný  (generovanie a zmena hesiel, 

nastavenie rozsahu údajov) pre jednotlivé základné org. Združenia slovenská včela. 

číselníky príčin úhynu, územného usporiadania, organizovanosti chovateľov a legislatívnych 

dátumov. 
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Údaje sú prístupné pre: 

A/ chovateľov na základe zadania RC a dátumu narodenia 
B/ inštitúcie v rozsahu potrebnom na výkon ich činností 
 
Nakoľko  vyhláška č. 285/2017 Z. z. obsahuje nový údaj „počet včelstiev pripravených na 

prezimovanie“, ktorý sa má oznamovať do 5. septembra, bude potrebné do registra naviesť údaje z prílohy 

č.2.   Z údajov následne vychádza aj  dotačný systém:  podpory podľa  Nariadenie vlády č. 135/2017 Z. z, 

dotácia na opeľovaciu činnosť včiel a pod. 

Zároveň navrhujeme zvolať pracovné stretnutie 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. On-line nahlasovanie plánu minimálne 36 hodín 

pred samotnou aplikáciou  (v rozsahu:  kataster aplikácie, názov POR, plánovaný dátum a čas aplikácie) by 

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

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

Prínosným by bolo doplnenie CRV údajmi z databázy ohnísk moru včelieho plodu ktoré sú 

zachytené v internom IS ŠVPS SR. Pred prípadnou realizáciou požiadaviek na „doplnenia“  CRV, bude 

vypracovaná a zaslaná cenová ponuka na odsúhlasenie. 

Z dôvodu plánovaného presunu poverenia na vedenie evidencie CRV ostáva chod základných 

procesov pre nasledujúce obdobie rámcovo nezmenený. Na predídeniu chýb  (subjektov podieľajúcich sa 

pri  aktualizácii údajov v CRV a poskytovaní pomoci podľa NV č. 135/2017 Z. z.), bude v nasledujúcom 

období potrebné vymedziť harmonogram činností na zabezpečenie kontinuity prevádzky jednotlivých 

modulov CRV. 

 

 

 

Príloha: Plán rozpočtu na správu CRV: 2018 

        Ing. Pavel Kantík 

V Liptovskom Hrádku 30. 04. 2018 

 


