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Č.k.  503/1196/2021                                                                     V Bratislave: 21.05.2021   
      

              

     Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto príslušná podľa § 8 ods. 3 
písm. e) a § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákona o veterinárnej starostlivosti) a v súlade s Národným 
programom eradikácie moru včelieho plodu na rok 2020 – 2021 
 

n a r i a ď u j e 

fyzickej osobe : Ing. Igor Dedinský, Prokopa Veľkého  31, 811 04, Bratislava  

o p a t r e n i a 

na tlmenie a zabránenie šírenia choroby:  mor včelieho plodu.  
 
Vymedzuje sa: 
Ohnisko choroby: včelnica Ing. Igora Dedinského, Bratislava – parcela č.1915/1,  
k.ú  Bratislava - Devín, súradnice parcely 48.152825, 17.025696 
Ochranné pásmo: katastre mestských časti Bratislava - Devín  a  Bratislava - Karlová Ves 
 
Zakazuje sa: 

1. Premiestňovanie včelstiev (aj odložencov a zmetencov), včelích matiek, včelárskych 
zariadení v ochrannom pásme, z ochranného pásma a do ochranného pásma. 

                                                                         Termín: od 21.05.2021, do zrušenia opatrení 
                                                                                     
 
Nariaďuje sa: sprísnený hygienický režim zdravých včelstiev a sprísnený veterinárny dozor v 
ohnisku choroby, v rámci ktorého je potrebné:  

1. Vykonať komisionálnu likvidáciu pozitívnych včelstiev (aj odložencov a zmetencov) 
v ohnisku choroby vysírením a následným spálením a likvidáciu všetkého spáliteľného 
materiálu za účasti úradného veterinárneho lekára. 

2. Vykonať dezinfekciu pôdy pod a pred letáčmi likvidovaných a zdravých včelstiev, 
dezinfekciu stabilných včelínov, kočovných vozov, napájadiel a všetkého kovového 
materiálu. Kovové príslušenstvo sa najskôr mechanicky očistí a následne sa opáli 
plameňom. Po preoraní sa na dezinfekciu pôdy použije 10 – 20 % roztok haseného 
vápna alebo vápenného mlieka v množstve 10 l/m². Stabilné včelíny a kočovné vozy sa 
najskôr mechanicky očistia a potom dezinfikujú 5 % horúcim roztokom hydroxidu 
sodného alebo draselného (prípadne inou látkou s obsahom aktívneho kyslíka napr. 
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Persteril alebo prípravkom na báze aktívneho chlóru napr. Savo za účasti  úradného 
veterinárneho lekára 

3. Vytočiť plasty z medníka so zásobami s následnou dezinfekciou medometu. Med 
nesmie byť použitý na včelárske účely! 

4. Vykonať ozdravenie včelstiev podľa nasledovného postupu: 
a. negatívne včelstvá sa osadia na medzistienky do čistých vydezinfikovaných úľov 

obdobným spôsobom ako pri tvorbe zmetencov. Ak prázdne úle nie sú k dispozícii, 
zmetence sa dočasne umiestnia do náhradného úľa alebo medníka a po dezinfekcii.  

       sa vrátia späť. Následne sa dezinfikuje aj medník. Výstavbu diela je potrebné                    
podporovať podnecovacím kŕmením. 

b. Včelstvá slabé, ktoré obsahujú štyri a menej plastov sa likvidujú. Vosk z voštín 
ostatných plastov plodiska a prázdnych plastov medníka je po pretavení určený len 
na technické účely.                                                                       
                                                                             Termín:  bezodkladne  

                                                                                   Zodpovedný: Ing. Igor Dedinský 
5. Vykonať  klinické  prehliadky všetkých včelníc v ochrannom  pásme. 

                                                                                    Termín:  bezodkladne 
                                                                                                Zodpovední: veterinárni asistenti 
 
Povoľuje sa:  

1. Odstránenie usmrtených určených včelstiev a včelích  produktov na mieste ohniska 
choroby - parcela č.1915/1, k.ú Devín, súradnice parcely 48.152825, 17.025696 
spálením, za dodržania požiadaviek § 9  Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 148/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o 
použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely. 

 
 
O d ô v o d n e n i e: 

 
     Na základe klinickej prehliadky včelstiev, vykonanej vo včelnici Ing. Igora Dedinského, 
Bratislava – parcela č.1915/1, k. ú Devín, súradnice parcely 48.152825, 17.025696 a následne 
vysloveného podozrenia  na  ochorenie - mor včelieho plodu, bola dňa 11.05.2021  odobratá 
vzorka včelieho plastu na bakteriologické vyšetrenie, za účelom potvrdenia alebo vylúčenia 
choroby. 
Dňa 20.05.2021 RVPS Bratislava – mesto obdŕžala zo Štátneho veterinárneho a potravinového 
ústavu Dolný Kubín výsledok laboratórneho vyšetrenia - Protokol o skúške č. 7447/2021, ktorý   
potvrdil   prítomnosť  mikroorganizmu Peanibacillus larvae v odobratých vzorkách.   
Na základe uvedeného RVPS Bratislava–mesto prijala vyššie uvedené opatrenia v zmysle 
platných predpisov. 
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|P o u č e n i e: 

        Podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v 
znení neskorších predpisov na nariaďovanie a zrušovanie obmedzujúcich opatrení pri podozrení 
na choroby alebo pri ich výskyte sa všeobecné predpisy o správnom konaní nevzťahujú. 

 

 

 
 
 

MVDr. Miloš Mašlej, PhD. 
regionálny veterinárny lekár  

 
 
 
 
 
 
 
Určené : 
Ing. Igor Dedinský, Prokopa Veľkého 36, 811 04  Bratislava  
 
Na vedomie : 
ŠVPS SR  
RVPS Senec         
Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, Bratislava 84104 
SVZS, Ing. Igor Hovorka 
MÚ MČ Bratislava-Devín 
MÚ MČ Bratislava-Karlová Ves 
Ústredie spolku včelárov Slovenska 
 
 
 
 
 
 
Tento dokument bol podpísaný elektronicky, kvalifikovaným mandátnym certifikátom štatutára RVPS 
Bratislava – mesto.
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