Stretnutie s pani poslankyňou NRSR Annou Zemanovou a včelármi 20. mája
2019
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20.máj 2019 bol dňom, v ktorom sme si pripomenuli
Svetový deň včiel, ktorý pripadá na 20. mája.
Ľudská činnosť čoraz viac ohrozuje včely a ďalších opeľovačov, akými sú
napríklad motýle, netopiere či kolibríky. Pritom opeľovanie predstavuje
dôležitý a základný proces na prežitie ekosystémov, na produkciu
a reprodukciu divoko rastúcich či kultivovaných rastlín.
Dátum 20. máj súvisí s výročím narodenia významného slovinského včelára Antona Janšu
(20. mája 1734 - 13. september 1773). Prvýkrát sa Svetový deň včiel slávil 20. mája 2018.
Ako OSN zdôraznila, tento deň vyhlásila preto, aby ním upriamila pozornosť na kľúčovú úlohu,
ktorú včely aj ďalší opeľovači zohrávajú pre udržateľný rozvoj.
Slovinský včelár Anton Janša bol v 18. storočí pionierom moderných včelárskych techník v
Slovinsku. Spolu s dvomi bratmi sa v roku 1766 vybral do Viedne. Antonovi bratia sa venovali
výtvarnému umeniu, Anton sa stal včelárom a zložil včelársku školu. Rakúska panovníčka
Mária Terézia v roku 1769 prejavila záujem o zlepšenie včelárstva. Dňa 6. apríla 1770 sa
oﬁciálnym cisárskym dekrétom preto stal prvým cisárskym učiteľom včelárstva vo Viedni.
Podľa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa týmto dňom vzdáva pocta
aj včelám za ich schopnosť tvrdo pracovať. Včely produkujú med, ktorý je po tisícročia
oceňovaný pre výživové aj liečivé vlastnosti.
OSN pri príležitosti tohto dňa konštatovala: na tvorbu jedného kilogramu medu
musia včely zozbierať nektár zo štyroch miliónov kvetov a preletieť vzdialenosť
zodpovedajúcu štvornásobnému obletu okolo Zeme; včely prispievajú k opeleniu
vyše 170-tisíc rastlinných druhov.
Asistentka poslankyne NR SR Anny Zemanovej Dominika Nováková
pozvala v mene pani poslankyne NRSR Anny Zemanovej na úvodné
stretnutie včelárov, ktoré bolo usporiadané na Deň Včiel 20. mája
o 16:00 hodine v reštaurácii Parlamentka (pri budove NRSR v Bratislave).
Včela je dôležitou súčasťou nášho ekosystému, bez opelenia
si jednoducho neporadíme a našou nečinnosťou v ochrane tomuto
druhu nepomáhame. Preto sa pani poslankyňa Zemanová rozhodla
osloviť práve odborníkov, pretože je dôležité vypočuť si názor
a stanovisko k problematike najmä na pôde parlamentu.
Za SVSJČ sa tohto stretnutia zúčastnili v zastúpení nášho predsedu SVSJČ
títo členovia SVSJČ: Ing. Ľuboš Remeta, Ing. Miroslav Tvrdý, Milan Štibraný
a Ing. Beatrix Franeková.
Anna Zemanová, poslankyňa za Výbor pôdohospodárstva a životného
prostredia spolu so svojou asistentkou Dominikou Novákovou spolu
venovala pozvaným hosťom 2 hodiny svojho voľného času v príjemnom
prostredí v reštaurácií „Parlamentka“ . Okrem našich zástupcov SVSJČ

sa stretnutia zúčastnili zástupcovia organizácie Mestské včely v Bratislave,
ktorá chová včely na hoteli v blízkosti letiska v Bratislave s pánom
Rastislavom Pavlišinom, zástupcom včelárov MVdr.Svetozárom Ružičkom
z Veľkých Levárov a konateľom Come&Lot, s.r.o. a tiež jedným zástupca
Oravských včelárov.

Úvodné stretnutie bolo prínosné pre uvedenie do problematiky a
konalo sa v príjemnej atmosfére. Snáď nebolo posledné,
ako
povedala a všetkým sa za účasť na tomto komornom stretnutí
poďakovala aj pani poslankyňa Anna Zemanová
za Výbor
pôdohospodárstva a životného prostredia .

