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REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA PREŠOV
Levočská č. 112,080 Ol Prešov
Č. sp.: 1709/2020

V Prešove dňa 07.09.2020

293/2020-520
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov (ďalej len "RVPS Prešov"), príslušná
podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti podľa§ 8 ods. 3, písm. e/
v súlade s§ 17 ods. 3, zák. č. 39/2007 Z.z.
nariad'uje
fyzickým osobám:
chovatelia včiel v ohnisku a v ochrannom pásme a asistenti úradného
veterinárneho lekára poverení prehliadkami v ohnisku a ochrannom pásme
právnickým osobám:
Obec Dulová Ves, Obec Záborské, Obec Kokošovce, Obec Ruská Nová Ves, Mesto
Prešov, Obec Haniska, Obec Petrovany.
opatrenia
na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu
Klinický nález moru včelieho plodu bol potvrdený laboratórnym vyšetrením vzorky
plodu v protokole o skúške č. 12998/2020 v referenčnom laboratóriu pre vzorky
Veterinárnom a potravinovom ústave v Dolnom Kubíne odobratej dňa 27.08.2020.

včelieho
včiel vo

Na základe uvedenej skutočnosti RVPS Prešov
1.) Vyhlasuje:
a) ohnisko nákazy stanovište včelstiev na včelnici v katastri obce Dulová Ves parcela č.
C482.
b) ochranné pásmo nákazy moru včelieho plodu vymedzujem oblasť 3 km okolo ohniska,
ktoré zahŕňa katastrálne územia obcí: Dulová Ves, Záborské, Kokošovce, Ruská
Nová Ves, Prešov- k.ú Solivar, Haniska, Petrovany.
2.) Zakazuje:
a) presuny včelstiev (aj odložencov a zmetencov), matiek, včelárskych zariadení
v ohnisku, ochrannom pásme z ochranného pásma a do ochranného pásma a do
ohniska.
b) predaj a použitie medu a včelích produktov na včelárske účely, rovnako aj včelárskych
pomôcok majiteľmi včelstiev nachádzajúcich sa v ochrannom pásme nákazy počas
trvania pozorovacej doby
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3.)

Nariaďuje:

a) všetky prázdne úle v ochrannom pásme, ako i včelárske pomôcky a predmety bez
meškania dôkladne mechanicky vyčistiť a dezinfikovať, vrátane dezinfekcie včelárskej
obuvi a odevu
b) vykonať na včelnici a v jej bezprostrednej blízkosti dezinfekciu a asanáciu prostredia.
Dezinfekciu pôdy pod a pred letáčmi včelstiev (10-20% roztokom haseného vápna
alebo vápenného mlieka v množstve l Ol/m2)
c) vykonať dezinfekciu stabilných včelínov, kočovných vozov, napájadiel a všetkého
kovového materiálu opálením plameňom a potom dezinfikovať 5 % horúcim roztokom
hydroxidu sódneho alebo draselného ( prípadne inou látkou s obsahom aktívneho
kyslíka, napr. Persteril alebo prípravkom na báze aktívneho chlóru napr. Savo)
d) zabezpečiť klinické prehliadky včelstiev v ochrannom pásme prostredníctvom
poverených asistentov úradného veterinárneho lekára pre rok 2020
e) pri podozrení na mor včelieho plodu podľa pokynov asistenta úradného veterinárneho
lekára pri klinickej prehliadke zdravotného stavu včelstiev zabezpečiť odber vzorky
včelieho plástu v stanovenom rozsahu a počte pre laboratórnu diagnostiku
f) každý prípad podozrenia vzniku nákazy včiel bez meškania hlásiť RVPS Prešov
g) likvidáciu všetkých rojov neznámeho pôvodu v ochrannom pásme
h) nariaďujem opakované vyšetrenie včelstiev v ohnisku a ochrannom pásme po uplynutí
pozorovacej doby. V prípade pozitívneho klinického nálezu sa odoberie vzorka
plodového plástu podľa bodu 3.9. a) Národného programu eradikácie moru včelieho
plodu na roky 2020 - 2021 a zašle na bakteriologické vyšetrenie.
Zodpovední za plnenie opatrení: chovatelia včiel a asistenti úradného veterinárneho
lekára v ochrannom pásme
i) O nariadených opatreniach informovať občanov a chovateľov včiel prostredníctvom
miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli obce alebo iným v mieste obvyklým
spôsobom:
.Zodp.: Obec Dulová Ves, Obec Záborské, Obec Ko košov ce, Obec Ruská Nová Ves,
·
·
Mesto Prešov, Obec Haniska, Obec Petrovany.
Nariadené opatrenia trvajú odo

dňa doručenia

až do odvolania.

Odôvodnenie
Dňa

27.08.2020 bola na včelnici odobratá vzorka včelieho plástu a odoslaná na
laboratórne vyšetrenie do Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu, V eterinámy
a potravinový ústav v Dolnom Kubíne. Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinámy
a potravinový ústav v Dolnom Kubíne dňa 07.09.2020 oznámil RVPS Prešov výsledok skúšok
v protokole o skúške č. 12998/2020, kde sa potvrdila prítomnosť Paenibacillus larvae vo
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vyšetrenom materiáli. U predmetných včelstiev bolo takto potvrdené ochorenie na mor včelieho
plodu.
Mor včelieho plodu patri medzi nebezpečné nákazy včelieho plodu, a to z dôvodu
vlastností pôvodcu a špecifickosti prostredia, v ktorom vyvoláva ochorenie. Včelstvá
napadnuté touto nákazou nie je možné liečiť, a preto je nutné ich zmárniť a zlikvidovať
spálením. Rovnako je nutné zmárniť a zlikvidovať i roje, ktoré sú na včelnici, nakoľko sú
podozrivé z nákazy.
Správny orgán podľa§ 8 ods. 3, písm. e) zákona č. 39/2007 Z.z., nariaďuje a zrušuje
opatrenia na kontrolu chorôb zvierat v súlade s § 17 ods. 3, zákona č. 39/2007 Z.z ..
Ten kto nedodrží povinnosti, ktoré nariadil orgán veterinárnej správy v prípade výskytu
alebo podozrenia na výskyt choroby uvedenej v § 17 a 18 a chorôb podľa príloh č. 4 a 5 zákona
č. 39/2007 Z.z., dopustí sa priestupku v zmysle § 48 ods. 5, písm. b) zák. č. 39/2007 Z.z. a
vystavuje sa týmto začatiu správneho konania voči nemu a uloženiu pokuty od 400 € až do
výšky l 000 €. U predmetných včelstiev bolo potvrdené ochorenie na mor včelieho plodu, na
základe čoho správny orgán rozhodol nariadiť opatrenia z dôvodu kontroly a zamedzenia
šírenia choroby tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti týchto opatrení.
Poučenie

Podľa ustanovenia § 52 ods. l, písm. b/ zák. č. 39/2007 Z.z. na nariadenie a zruseme
obmedzujúcich opatrení pri podozrení na choroby alebo ich výskyte sa nevzťahujú všeobecné
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MVDr. V d mír Gašpar
riaditel; RVPS Prešov

Doručuje sa : chovatelia včiel v ochrannom pásme a asistenti úradného veterinárneho lekára poverení prehliadkami
v ochrannom pásme
Na vedomie:
ŠVPSSR
ZO SZV Prešov
ZO SZV Sabinov
ZO SZV Krásna Lúka
ZO SZV pri SOŠ lesníckej v Prešove
AVSPrešov
Spolok včelárov Slovenska
OCÚ Dulová Ves
OC([ Záborské
OCq Kokošovce
OCU Ruská Nová Ves
Mestp Prešov
OCUHaniska
OCÚ Petrovany
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