Hlavné úlohy SZV
na roky 2017-2020



Na základe existujúcich skutočností v oblasti intenzifikácie poľnohospodárstva i ďalších
hrozieb nasmerovať vzdelávanie včelárov na nové postupy v prevencii chorôb,
dezinfekcii a tepelného ošetrovania včelstiev, ako aj na ochranu pred novými
nebezpečenstvami. Postupne pripravovať včelárov na udržanie životaschopnosti včelstiev
aj po zákaze používania tzv. „tvrdej” chémie na ochranu včelstiev.



Zaviesť pružný monitoring novodobých negatívnych vplyvov na včelstvá (chemizácia,
monokultúry, ochudobnenie včelej pastvy, sprievodné patologické javy sprevádzajúce
varroázu so zverejnením aktuálnych informácií na webovej stránke SZV/ZSV, aby sa
predišlo hromadným úhynom včelstiev).



Pokračovať vo vzdelávaní a posilňovaní pozície Asistenta úradného veterinárneho lekára
(ďalej len AUVL) v rámci veterinárnej legislatívy ako hlavného garanta vyspelej
odbornej praxe v pridelených teritoriálnych obvodoch, najmä z hľadiska kontroly
zdravotného stavu a kočovania.



Pripraviť novelizovanú „Príručku pre AUVL vo včelárstve“ v spolupráci so Štátnou
veterinárnou správou SR.



Vytvoriť „Kočovný poriadok“, ktorý upraví práva a povinnosti kočujúcich včelárov
a zároveň posilní postavenie AUVL.



Vydať knižne manuál „Správna včelárska prax“ a publikáciu „Výživa včiel“.



V dotačnom systéme vo zvýšenej miere podporovať stabilizované produkčné včelnice
(v kategóriách 50, 100, 150 a viac včelstiev) ako budúci základ odboru a metodický vzor
pre nastupujúcu mladú generáciu.



Propagovať značku Slovenský med a podporovať držiteľov ochrannej známky Slovenský
med a osvetovou činnosťou získavať včelárov na splnenie kritérií pre získanie tejto
ochrannej známky. Zabezpečiť vykonanie opatrení voči falšovateľom medu
a špekulatívnemu kapitálu.



V rámci plánu práce všetkých organizačných štruktúr SZV preferovať stratégiu
kvalitatívneho rastu slovenskej včelárskej základne formou diverzifikácie činností,
s realizáciou maximálnej pridanej hodnoty priamo u včelára, ako nástroja ochrany odboru
pred vonkajšími konkurenčnými tlakmi a zvýšenia podielu i pestrosti slovenských včelích
produktov
na
domácom
trhu.



Odborne a metodicky viesť a vzdelávať doterajších vedúcich včelárskych krúžkov,
získať nových a tak zvýšiť počty včelárskych krúžkov, počet detí, mládeže i dospelých
do voľnočasových aktivít v oblasti včelárstva a zabezpečiť kontinuálnu obmenu
včelárskej členskej základne.



V spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre preskúmať možnosti
otvorenia študijného odboru Včelár/včelárka.



Prehlbovať spoluprácu s družobnými včelárskymi organizáciami, najmä prostredníctvom
členstva v organizáciách Apimondia, Apislavia, EPBA a BeeLife. Pokračovať
v nastúpenom trende prezentácie slovenského včelárstva prostredníctvom účasti
v medzinárodných súťažiach včelích produktov a prezentácie SZV na najvýznamnejších
včelárskych podujatiach.



Prijať a rozpracovať morálno-etický kódex člena SZV.

