
ORGANIZAČNÝ PORIADOK   

   

Združenia chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely, 

prijatý na výročnej členskej schôdzi dňa 19. marca 2011   

   

Činnosť Združenia chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely (ďalej združenie) sa riadi Stanovami združenia a platnými 

zákonmi, ktoré sa na plemenný chov včiel a včelích matiek vzťahujú.   

1. Členom združenia sa môže stať chovateľ včiel, ktorý o členstvo v združení požiada, je výročnou členskou schôdzou za člena prijatý 

a uhradí jednorazové zápisné a členský príspevok na daný rok.   

2. Člen združenia je povinný dodržiavať stanovy združenia, štatút vedenia plemenárskej evidencie, organizačný poriadok združenia, 

chovateľský poriadok a zákony týkajúce sa šľachtenia a plemenitby hospodárskych zvierat, v zmysle ktorých si uplatňuje svoje 

práva a plní povinnosti z nich vyplývajúce.   

3. Novoprijatý člen v prvom roku svojho členstva v združení nemôže rozchovávať včelie matky na predaj, z dôvodu potrebného 

zistenia plemennej príslušnosti k plemenu kranskému, ním chovaných včiel. V tomto období písomne požiada novoprijatý člen 

chovateľskú komisiu, ktorej členom je aj zástupca poverenej plemenárskej organizácie (Ústav včelárstva) o vykonanie kontroly.  

Členovia komisie preveria stav chovateľského stanovišťa, materiálno -technické zázemie na plemenný chov, spôsob a vedenie 

chovateľských záznamov a odoberú z plemenných včelstiev vzorky včiel na zistenie plemennej príslušnosti k plemenu kranskému 

(v prípade negatívnych výsledkov morfometrických meraní, PPO zo zákona nemôže doporučiť chov na registráciu pre potreby 

dodávok včelích matiek pre včelársku prax, členstvo v združení negatívne výsledky morfometrických meraní neovplyvňujú).   

4. Z hľadiska plemenitby združenie zastrešuje:   

   

• Šľachtiteľské chovy slovenskej kranskej včely.   

• Rozmnožovacie chovy slovenskej kranskej včely.   

   

4.1. Šľachtiteľské chovy slovenskej kranskej včely patria k najvyspelejším chovom. Ich hlavným poslaním je výber, udržovanie 

a šľachtenie čistokrvných línií slovenskej kranskej včely v spolupráci s Ústavom včelárstva - PPO. Šľachtiteľský chov musí 

mať minimálne 50 včelstiev a z toho 10 plemenných včelstiev. Na jednej včelárskej farme, na trvalom chovateľskom 

stanovišti, s uvedením čísla katastra a čísla parcely, môže chovateľ rozchovávať max. 2 línie včelích matiek.   

4.2. Rozmnožovacie chovy rozchovávajú plemenný materiál zo šľachtiteľských chovov po inseminovaných matkách, resp.   

vlastný inseminovaný plemenný materiál (insemináciu vykoná PPO, formou inseminačnej služby). Po preverení matiek 

od zakladateľky línie, odchová skupinu dcér, minimálne 4, preverené na testačnej stanici, na morfometriu k zisteniu 

príslušnosti k plemenu kranskému. Rozmnožovací chov musí mať minimálne 35 včelstiev a z toho 5 plemenných 

včelstiev. Na jednej včelárskej farme, na trvalom chovateľskom stanovišti, s uvedením čísla katastra a čísla parcely, 

môže chovateľ rozchovávať max. 2 línie včelích matiek.   

   

5. Člen združenia - chovateľ je povinný viesť predpísanú plemenársku evidenciu, ktorú na vyzvanie predkladá štátnym kontrolným 

orgánom, PPO a kontrolným orgánom združenia.   

6. Člen združenia je povinný na požiadanie štátnych kontrolných orgánov a PPO poskytnúť požadované informácie a údaje o svojom 

chove.   

7. Člen združenia je povinný na pokyn štátnych kontrolných orgánov a PPO doručiť vyžiadaný materiál potrebný na zistenie 

aktuálneho zdravotného stavu včelstiev v chove.   



8. Člen združenia je povinný umožniť vstup štátnych kontrolných orgánov a PPO, na pozemok kde chová včely, s cieľom vykonania 

fyzickej kontroly včelstiev, chovateľskej farmy, chovateľskej evidencie, resp. i.   

9. Člen združenia má právo na použitie pečiatky s označením „Člen združenia chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely", 

alebo s označením „Registrovaný chovateľ včelích matiek". Použitie pečiatky sa viaže na všetky dokumenty, týkajúce sa chovu 

vč. matiek. Chovateľ má právo pečiatku používať len ako člen združenia chovateľov. Vyhotovenie pečiatky si zabezpečí na vlastné 

náklady.   

10. Podmienky vydania dekrétu chovateľa:   

10.1. Chovateľovi musí byť vydaný veterinárny atest od príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy na chov 

plemenných matiek. Veterinárny atest sa vydáva, keď má vyšetrené melivo, nozematózu a akarapidózu, nesmie byť v 

ochrannom pásme a vedie knihu veterinárnych úkonov.   

10.2. Zaplatil členské na daný rok.   

10.3. Odovzdal za predchádzajúci rok povinnú evidenciu podľa Štatútu vedenia plemenárskej evidencie.   

10.4. Má v registri vedený počet včelstiev, minimálne 50 pre šľachtiteľský a 35 pre rozmnožovací chov.   

10.5. Má vykonanú kontrolu stanovišťa včelstiev a z tejto kontroly urobený zápis.   

10.6. Má platný doklad nie starší ako 5 rokov - potvrdenie o pôvode a overení plemennej príslušnosti vydaný poverenou 

plemenárskou organizáciou Ústav včelárstva, ul. Dr. Gašperíka 599, 033 01 Liptovský Hrádok   

10.7. Chovateľ zdokladuje pôvod plemennej matky a jej nadobudnutie.   

   

11. Dokumenty potrebné k dotácii:   

11.1. Dekrét chovateľa matiek.   

11.2. Príloha č. 42, - vyplnené podľa nariadenia vlády č. 377/2019. 

11.3. Evidenčný lístok neoplodnenej, prirodzene alebo umelo oplodnenej matky kranskej včely. 

11.4. Doklad o úhrade za nákup.   

  

12. Disciplinárne opatrenia   

Podľa závažnosti porušenia Stanov, Štatútu plemenárskej evidencie, Organizačného a Chovateľského poriadku navrhuje Rada 

štatútu plemenárskej evidencie nápravné opatrenia a chovateľská komisia môže navrhnúť disciplinárne opatrenie, ktoré 

predloží výboru združenia na rozhodnutie. Možné disciplinárne opatrenia: a) písomné napomenutie  b) verejné pokarhanie pred 

členskou základňou   

c) zníženie stupňa chovu zo ŠCH na RCH a RCH na ÚCH   

d) dať podnet na prešetrenie plemenárskej inšpekcii alebo orgánom činným v trestnom konaní   

e) pozastaviť členstvo do vyriešenia podnetu   

f) vylúčenie zo ZCHVMSKV   

   

Organizačný poriadok Združenia chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely, prijatý na výročnej členskej schôdzi dňa 19.   

marca 2011   


