
ŠľÁľľĺ vETERINÁnľĺ A PoTRAvrNovÁ spnÁvĺ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Botanická č.17o 84213 BRATISLAVA

Ing. Pavol Kameník
Spolok včeláľov Slovenska
Oľavická 612112
028 01 Tľstená

Váš list č. Náš list č.
Č. spisu: 544|2O2O-22O
C. záznamu: 4469 /2020 -2

Vybavuje
MVDľ. Papiemiková

Bratislava
27. 05.2020

Vec : Vyhlásenie včely medonosnej (Apis mellifeľa) za chľánený živočíšny dľuh -
odborné stanovisko

Státna veterináľna a potľavinová spľáva Slovenskej republiky Vám v súvislosti s
informáciami publikovanými v masovokomunikačných pľostriedkoch v ostatných dňoch
a vyjadľením politických predstaviteľov ľesp. zástupcov politických strán týkajúcich sa
zaradenia včely medonosnej (Apis mellifeľa) za cÍtránený živočíšny druh zasiela nasledujúce
odbomé stanovisko k danej problematike. Toto stanovisko bolo v predchádzajúcom období
zas|ané aj na Ministerstvo pôdohospodáľstva arozvoja vidieka Slovenskej ľepubliky (ďalej
iba ,,MPRV SR") v rámci pripomienok k pľogramovému vyhláseniu vlády Slovenskej
republiky pre oblasť spadajúcu pod pôsobnosť MPRV SR.

Yčela medonosná Apis melĺi.fera je podľa zákona č. I94lI998 z. z. o šľachtení a
plemenitbe hospodárskych zvierat a o Zmene a doplneni zákona č).455lI99t Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v zneni neskoľších predpisov $2 ods. 4
definovaná ako hospodáľske zviera. ktoré je hospodársky vÝznamné. Hospodársky význarnné
zvleratá sú tie, ktoré sú chované na účely ich ekonomického zhodnotenia.

Chĺánené Živočíšne druhy sú podl'a zákonač. 543l2OO2 Z. z. o ochľane príľody a krajiny
$33 ods. 1 definované ako

Chránené druhy
(l)Druhy európskeho významu a druhy národného významu môže ministerstvo ustanoviť
všeobecne záväzĺýmprávnym predpisom za chránené rastliny a chĺánené živočíchy.
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vymieňať alebo ponúkať na predai alebo výmenu.

odboľ zdravia a ochľany zvierat tel:. +421-2- 602 57 229 fax: +421-2- 60257242 e-mail: erika.papiernikova@slps.sk



Vyhlásenie včely medonosnej za chránený živočíšny dľuh by bolo v ľozpore
s platnou legislatívou EU a SR (potrebná notiÍikácia). Týmto vyhiásením ny včeta
pľestala byt' hospodáľsky významným zvierat'om, nakoloko by ju už nebolo možné
chovat'v l'udskej opateľe tak ako v súčasnosti.

Súčasne s vyhlásením včely medonosnej za cltránenÝ živočíšny druh by sa v súvislosti
so skutočnosťou, že sa nesmie chovať v ľudskej opatere musel zrušiť eradikačný program na
mor včelieho plodu schválený podľa $46 zákona č.39l2O07 Z. z. o veteľinárnej staľostlivosti
v zneni neskorších pľedpisov, čo by umožnilo nekontrolovateľné šírenie tej to choroby.
Súčasne by nebolo možné ani ošetrenie proti klieštikovi Varroa destructor, prípadne ďalším
záv ažným chorob ám včiel.

Beruc do úvahy vyššie uvedené je otäzne či zaradenie včely medonosnej (Apis meltifera)
ako chľáneného Živočícha paradoxne pomôže rozvoju včelárstva na Slóvensku, lrr,ĺtaná
produkcie auváďzania medu do obehu, resp' spôsobí opačný efekt. Na druhej strane
podporujeme všetky aktivity, ktoľé prispievajú k ochľane včiel proti chémizácii,
industľializácii krajiny alebo k zlepšeniu zdravotného stavu.
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