
 
 

 

 

 

Registrácia včelstiev v databáze Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat na 

pracovisku PS SR, š.p. Rosinská cesta 12, 010 08  Žilina 

Transformácia centrálnej evidencie včelstiev 

 

Vážený chovateľ, 

 

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky schválilo vo 

vedení ministra presun kompetencie viesť centrálnu evidenciu včelstiev z Národného 

poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Výskumného ústavu živočíšnej výroby so 

sídlom Liptovský Hrádok, na Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p., ktorý sa ukončí 

k 01.01.2019. 

 Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. sú v súčasnosti poverené činnosťou 

v znení „zabezpečenie vedenia registra včelstiev, spracovanie údajov centrálnej evidencie, 

vrátane spracovania údajov o presune včelstiev“.  

 Pre chovateľov včelstiev naďalej platí povinnosť dodržiavania platnej národnej 

legislatívy ako aj európskej legislatíva týkajúca sa identifikácie včelstiev, konkrétne Vyhlášky 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 285 z 8.novembra 

2017 o identifikácií a registrácii včelstiev, zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti 

v znení neskorších predpisov, 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.EÚL211, 8.8.2015). 

 Pokiaľ chovateľské zariadenie, kde sú včelstvá držané, bolo už v minulosti schválené 

pracovisko Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat takýmto chovom/chovateľom priradí 

registračné číslo v systéme automaticky, ak ale nie je schválené ako chov hospodárskych 

zvierat, je potrebné z Vašej strany požiadať o schválenie takéhoto chovu príslušnou 

Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky, pod ktorú v rámci 

Vášho okresu spadáte a následne požiadať pracovisko Centrálnej evidencie hospodárskych 

zvierat v Žiline o pridelenie čísla chovu prostredníctvom tlačiva „ Registrácia chovu“, ktoré 

Vám bude zaslané spolu s listom, prípadne si ho môžete stiahnuť z web stránky www.pssr.sk. 

 Chovatelia včelstiev musia od vyššie uvedeného dátumu hlásiť všetky zmeny na 

pracovisko centrálnej evidencii včelstiev v Žiline: Centrálna evidencia hospodárskych 

zvierat, Rosinská cesta 12, 010 08  Žilina písomnou formou. Hlásenia plánov kočovania 

včelstiev budú zasielané elektronicky cez aplikáciu prístup farmára www.cehz.sk 

Navrhovaná zmena je nevyhnutná pre zabezpečenie funkčnosti a transparentnosti centrálnej 

evidencie včelstiev chovaných na území Slovenskej republiky, preto je potrebné realizovať 

dané kroky, aby sa v budúcnosti nevyskytovali problémy pri uplatňovaní si dotácii na 

Poľnohospodárskej platobnej agentúre. 

 Verím, že spoločne zvládneme túto náročnú úlohu. 

S pozdravom      

           Ing. Péter Görözdi 

            riaditeľ PSSR, š.p. 

http://www.pssr.sk/

