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Vec: Vydávanie poveľenia a ďalšie vzdelávanie asistentov úľadného veterinárneho
lekáľa v súvislosti s naľiadenými opatreniami hlavného hygienika Slovenskej
ľepubliky v kontexte súčasnej situácie pokial'ide o ochoľenie COVID 19 - doplnok č.1

Státna veteľináľna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len ,,ŠVPS";
podľa $ 6 ods. 2 písmena a) zákona č. 3912007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v zneni
neskoľších predpisov (ďalej len ,,zékon č.391200] Z.z.") vydáva pre regionálne veterináľne
a potravinové správy (ďalej len ,,RVPS"), v súvislosti s ich kompetenciou podl'a $ 8 ods. 3
písm. y) zákonač.3912007 Z. z.,usmemenie na poverenie, rajonizäciupre odbome spôsobilé
osoby poverené na asistenciu úradnému veteľinámemu lekárovi pri odbere vzoriek a
prehliadkach včelstiev na diagnostické účely choľôb včiel a včelieho plodu (ďalej iba

',AUVL") pľe rok 202l ana ďalšie vzdelávanie, ktorým si účastník doplňuje, ľozširuje,
prehlbuje alebo obnovuje kvalifikáciu na výkon odbornej činnosti v súlade s $ 4 ods. 1 písm.
c) zákona č. 56812009 Z. z. Z. z. o celoživotnom vzďelávani a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej iba,,zákon č. 56812009 Z. z.").

Vydávanie poverenia a sprievodný doklad na premiestňovanie včiel a ďalšie vzdelávante
AUVL bolo upravené usmernením č. 2O33I2O20-22O zo dŕla 3.3.2020. V súvislosti s
nepriaznivou súčasnou situáciou pokial' ide o ochorenie COVID 19 a opatreniami
nariadenými hlavným hygienikom SR mení Švps sn podmienky týkajúce sa ďalšieho
v zdeláv ania AUVL nasledovne :

Ďalšie vzdelávanie (ďalej iba ,'školenie") podľa $ 4 ods. 1 písm. c) zäkona č. 568/2009
Z. z.,ktorým si účastník doplňuje, rozširuje, prehlbuje alebo obnovuje kvalifikáciu na výkon
odbornej činnosti, a ktoľé vykonáva akľeditovaná organizácia NPPC _ vuŽv Nitra, Ustav
včelárstva Liptovský Hrádok v takom rozsahu, aby bola riešená aktuálna pľoblematika
týkajúca sa chorôb a chovu včiel sa do odvolania dočasne pozastavuje.

Dôvodom dočasného pozastavenia sú opatrenia hlavného hygienika SR vydané
v súvislosti s nepriaznivou situáciou vo výskýe ochorenia COVID 19 - zákaz hromadných
podujatí za iňasti viac ako šesť osôb. Do doby stabilizácie situácie vo výskyte ochoľenia
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COVID 19 a zľušenia vydaných opatrení a následnej možnosti opätovne lykonávat'
školenia sa ľušĺ požiadavka, aby AÚVL, ktoľí už boli ľesp. budú pôveľení, absolvovali
školenie každé 3 roky tak, aby sa zúčastnili školenia najneskôľ v tom ľoku, kedy končí
tľojľočná doba od pľedchádzajúceho školenia.
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prof. MVDr. Jozef Bíreš' DrSc.

ústľedný riaditeľ

Na vedomie:
Ministerstvo pôdohospodárstva arozvoja vidieka, Dobrovičova 12,8I2 66 Bľatislava
Pôdohospodálska platobĺá agenÍura; Hľaničná u|. č. 12,8I5 26 Bratislava
NPPC _vUZv Nitra, Ustav včelárstva Liptovský Hrádok, Dr. J. Gašperíka 599, 033 01
Liptovský Hrádok
Plemenárske služby SR, š. p', Staľohájska 29,852 27 Bratislava
Slovenský zväzvčeliĺrov, Svrčia 14,842 08 Bratislava
Slovenskí včelári, oľavická 612112 028 01 Trstená
Doc. MVDľ. Juraj Topoľčák, PhD, UVLF v Košiciach, Komenského 68173,041 81 Košice
Ing. Pavol Fil'o, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, 974 II Banská Bystrica
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