
 

 

 

Opatrenie 

Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho 

v Bratislave č. OOR/219/2016 proti rozširovaniu bakteriálnej choroby spála 

jadrovín (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al) na Slovensku vo vzťahu ku 

kočovaniu včelstiev. 
 

 

 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný 

ústav“), ako orgán štátnej správy na úseku rastlinolekárskej starostlivosti, v zmysle § 4 písm. g) 

zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon“) vyhlasuje podľa § 5 ods. 2 a bodu 21.3 prílohy č. 4 časti B nariadenia vlády 

Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu 

a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších 

predpisov Opatrenie proti rozširovaniu bakteriálnej choroby spála jadrovín (Erwinia amylovora 

(Burr.) Winsl. et al) na Slovensku vo vzťahu ku kočovaniu včelstiev. 

 

Článok 1 

Vyhlásenie opatrenia 

 

1. Z doterajších monitoringov pozitívnych výskytov v rokoch 2003 až 2015 vyplýva, že 

pôvodca spály jadrovín Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al (ďalej len „spála jadrovín“) 

je na Slovensku udomácnený zatiaľ iba v týchto lokalitách: celý okres Dunajská streda 

a obce Hronovce a Hronské Kľačany v okrese Levice, Dvory nad Žitavou v okrese Nové 

Zámky, Veľké Ripňany v okrese Topoľčany, Málinec v okrese Poltár, Hrhov v okrese 

Rožňava a Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín v okrese Trebišov. 

 

2. V okolí 5 km od miesta výskytu, v ktorom je spála jadrovín udomácnená, sa vyčleňuje 

nárazníková zóna. Zoznam obcí v nárazníkovej zóne je uvedený v prílohe č. 1 tohto 

opatrenia. 

 

3. Zakazuje sa kočovanie včelstiev na území nárazníkovej zóny a obce, v ktorej je spála 

jadrovín udomácnená, ako aj prevoz úľov z tohto územia von v období od 15. marca 

do 15. mája príslušného roka. 

 

4. Na ostatnom území Slovenska sa vymedzuje chránená zóna, na ktorej spála jadrovín nie je 

udomácnená, aj keď na ňom sú priaznivé podmienky na jej rozširovanie. Dôvodom 

k vydaniu tohto opatrenia je zabrániť udomácneniu ochorenia v produkčných sadoch, 

ovocných a okrasných škôlkach a voľnej krajine v chránenej zóne. 
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Článok 2 

Hostiteľské rastliny a šírenie 

 

1. Medzi hlavných hostiteľov spály jadrovín patria: 

o ovocné druhy: 

1. jabloň (Malus spp.), 

2. hruška (Pyrus spp.), 

3. dula (Cydonia spp.), 

4. mišpuľa (Mespilus sp.), 

5. jarabina (Sorbus sp.), 

6. mišpuľník (Eriobotria); 

o okrasné druhy: 

1. hloh (Crataegus spp.), 

2. skalník (Cotoneaster spp.), 

3. hlohyňa (Pyracantha spp.), 

4. dulovec (Chaenomeles spp.), 

5. muchovník (Amelanchier spp.), 

6. Photinia davidiana. 

 

2. Bakteriálne bunky sa šíria z miesta vzniku alebo prežívania na ďalšie hostiteľské rastliny 

pasívne bez vynaloženia vlastnej energie. Na kratšie vzdialenosti (do 100 m) sa 

premiestňujú hlavne atmosférickou vodou (hlavne veternými dažďami), hmyzom, roztočmi 

a pavúkmi, na stredné vzdialenosti (100 – 5 000 m) opeľujúcim hmyzom a na dlhé 

vzdialenosti (nad 5 000 m) vtákmi, vzdušnými prúdmi a činnosťou človeka, ktorý je 

sprostredkovateľom prenosu infikovaného alebo kontaminovaného reprodukčného 

materiálu (vrúbľov, odrezkov, celých rastlín). 

 

Článok 3 

Účinnosť 

 

Opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia. 

 

Týmto opatrením sa ruší platnosť Opatrenia proti rozširovaniu karanténnej nákazy Spála 

jadrovín (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al) na Slovensku vo vzťahu ku kočovaniu 

včelstiev - Č.j.: 108/OOR/2007 uverejnenom vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva 

Slovenskej republiky, ročník XXXIX, čiastka 10 zo 7. júna 2007 bod 37. 

 

 

 

V Bratislave dňa: 14.3.2016      Ing. Bohumil Krajmer 

           generálny riaditeľ 
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Príloha č. 1 

 

 

Územie (obec alebo okres) Okres Obce v nárazníkovej zóne 

Okres Dunajská Streda DS z okresu Bratislava II obec Bratislava (iba kataster 

Podunajské Biskupice), 

z okresu Bratislava V. obec Bratislava (iba kataster 

Čuňovo), 

z okresu Galanta obce Čierna Voda, Čierny Brod (iba 

kataster Čierny Brod III.), Dolné Saliby, Dolný Chotár, 

Horné Saliby, Jelka, Kráľov Brod, Mostová (iba 

kataster Mostová II.), Tomášikovo, Trstice, Veľké 

Úľany (iba kataster Nové Osady) a Vozokany, 

u okresu Komárno obce Bodza, Bodzianske Lúky, 

Brestovec, Číčov, Kolárovo, Lipové, Sokolce, Tôň 

a Trávnik, 

z okresu Senec obce Dunajská Lužná, Hamuliakovo, 

Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Kalinkovo, 

Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci (iba kataster 

Kráľová pri Senci), Malinovo, Miloslavov, Most pri 

Bratislave, Nová Dedinka, Rovinka, Tomášov, Tureň 

a Vlky 

Obec Hronovce LV Želiezovce, Vozokany nad Hronom, Domaša, 

Čajakovo, severná časť Čata, Malé Ludince, Šalov, 

severozápadná časť Zalaba, severovýchodná časť Keť, 

východná časť Nýrovce 

Obec Hronské Kľačany LV severná časť Levice, Podlužany, Hronské Kosihy, 

Veľké Kozmálovce, južná časť Rybníky, juhovýchodná 

časť Malé Kozmálovce, východná časť Nový Tekov, 

východná časť Marušová, východná časť Kalnica, 

Horná Seč, severná časť Dolná Seč 

Obec Dvory nad Žitavou NZ Branovo, Bešeňov a Semerovo 

Obec Veľké Ripňany TO Malé Ripňany, Biskupová, severná časť Kapince, 

západná časť Čermany, Obsolovce, západná časť 

Horné Obdokovce, Lužany, južná časť Hajná Nová 

Ves, južná časť Krtovce, južná časť Radošina, južná 

časť Nitrianska Blatnica, Bzince, Behynce, západná 

časť Orešany, Tekolďany, Merašice, severovýchodná 

časť Horné Otrokovice 

Obec Málinec PT Hradište pri Uhorskom, západná časť Krná, 

severozápadná časť Uhorské, severná časť Rovňany, 

Turíčky, Ozdín, Bystrička pri Ozdíne, Cinobaňa 

Obec Hrhov RV Včeláre, západná časť Dvorníky nad Turňou, západná 

časť Zádiel, juhozápadná časť Bôrka, južná časť Lúčka 

pri Hrhove, juhovýchodná časť Kováčová pri Hrhove, 

východná časť Jabloňov nad Turňou 
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Kazimír TV južná časť Kuzmice, Brezina, Byšta, Lastovce, 

Michaľany 

Luhyňa TV Veľaty, juhozápad Hrčeľ, juhozápad Kysta, Veľká 

Tŕňa, Čerhov 

Malý Horeš TV Príbeník, Veľký Horeš 

Svätuše TV Svinice, Rad, Nový Horeš, Kráľovský Chlmec 

Zatín TV juhovýchodná časť Kucany, južná časť Oborín, južná 

časť Veľké Raškovce, juhozápadná časť Beša, 

Soľnička, Bôľ, Vojka, západná časť Poľany 

 


