Vyjadrenie ZO SZV Ba k navrhovanému zákonu na ochranu včiel
z Výročnej členskej schôdze ZO SZV Bratislava, konanej dňa 1. marca 2022, ktorým sa
členovia obracajú na poslancov NR SR a ďalších verejných činiteľov, zodpovedných za
prípravu novely zákona o ochrane zvierat:
„My, včelárky a včelári združení v Základnej organizácii Slovenského zväzu včelárov
v Bratislave, sa v súvislosti s pripravovaným zákonom o ochrane zvierat obraciame na
každého, kto je akýmkoľvek spôsobom zapojený do legislatívneho procesu, aby vzal na
vedomie tieto naše pripomienky:








Aktuálne nevnímame v oblasti včelárstva žiadny problém, ktorý by bolo potrebné
riešiť zmenou alebo úpravou legislatívy. Existujúca regulácia chovu včiel na Slovensku
je podľa nášho názoru postačujúca.
Naopak, privítali by sme zjednodušenie evidencie včelstiev, viac možností uchádzať sa
o finančnú podporu z európskych programov aj prostriedkov štátneho rozpočtu SR
a zrovnoprávnenie včelárov s ostatnými chovateľmi úžitkových zvierat.
Napriek tomu, že včely milujeme, sme zásadne proti zaradeniu včely medonosnej
medzi chránené živočíchy. Včely je potrebné chrániť a pomáhať im, no ak by sa včela
stala chráneným druhom v rámci súčasného znenia zákona, včelári by ich už viac
nemohli mať v úľoch, šlachtiť, prepravovať ani predávať.
Zároveň odmietame snahy o zrušenie pravidelných kontrol zdravotného stavu
včelstiev.

Ak už niektorí poslanci NR SR a politické strany nedokážu odolať pokušeniu získavať lacné
politické body na populárnej téme včiel, apelujeme na nich, aby pri týchto svojich
aktivitách:







Neobchádzali štandardný legislatívny proces a nevynechávali medzirezortné
pripomienkovacie konanie.
Nechali počas prípravy návrhu zákona prebehnúť otvorenú a férovú odbornú
diskusiu, v ktorej budú vypočuté hlasy delegovaných zástupcov najpočetnejšej
včelárskej organizácie na Slovensku. Iba tak bude možné vyvážiť názory laikov
a nevzdelaných nadšencov, ktorí dnes majú žiaľ zásadný vplyv na poslancov, ktorí
predmetný návrh zákona pripravujú.
Konkrétne osoby, voči ktorým vyjadrujeme nedôveru, a ktoré nepovažujeme za
reprezentantov našej včelárskej komunity, sú predseda Včelárskeho ekologického
spolku Slovensko Martin Hodoško a jeho podpredseda Michal Bizoň, ktorý bol
poradcom bývalého ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského.
Naša včelárska obec spochybňuje týchto poradcov najmä preto, že v oblasti
včelárstva nie sú známi ani aktívni, nemajú za sebou dlhšie profesionálne skúsenosti
ani publikačnú činnosť.

