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História organizovanosti
1810 v Banskej Bystrici Spoločnosť 
priateľov včelárstva
1869 Spolok včelárov slovenských v 
Hornom Uhorsku Hornom Uhorsku 
1957 SZV
1990 SVS
2006 Slovenská včela



Ťažké obdobie pre včelárstvo po 
relatívnej ochrane včelárov

Mária Terézia a komunistický 
režim

odsúvanie včelárstva do sféry 
záujmovej a potláčanie jeho 
všeobecného prínosu pre 
hospodárstvo, na ktoré neboli 
a nie sú včelári pripravení. 
Vlády krajín nepodporujú Vlády krajín nepodporujú 
rozvíjanie tejto činnosti 
s ohľadom na to, že trh vyrieši 
väčšinu problémov. 
Pre roky 2010/2013 spracovaný 
NPSRSV



Významná zmena prírodných 
podmienok pre chov včiel

vtedy zmena 
úhorového 
hospodárstva na 
striedavé

teraz veľké klimatické 
zmeny, postupné 
otepľovanie a prudké 
nevyspytateľné zmeny striedavé nevyspytateľné zmeny 
v počasí



Hľadanie východísk 
vtedy zabezpečenie 
vzdelávania včelárov 
a budovanie 
ukážkových včelníc

teraz to isté, ale aj 
s využitím podporných 
fondov EÚ doplnené 
o moderné formy ukážkových včelníc o moderné formy 
včelárskych 
technológií



Rozdiely
vtedy mohli včely prežiť 
bez pomoci človeka

teraz aj vďaka neuváženej 
činnosti človeka sa 
rozšírili včelie choroby, 
hlavne klieštika a včela 
bez pomoci človeka bez pomoci človeka 
neprežije a tento 
pokračujúci úpadok bude 
mať aj katastrofické 
hospodárske dôsledky



EINSTEIN:
„Ak vyhynie včela 

do päť rokov 
vyhynie aj 
človek.“človek.“



Zvyšovanie kvality produktov

2005 Súťaž o najlepší med  49 vzoriek
2006                                    150
2007                                    3912007                                    391
2008                                    356
2009                                    190
2010                                     250
2011                                      286



Ochranná známka Slovenský med

norma „Slovenský med“:
voda max. 18%
HMF max. 10 mg.kg
sacharóza max. 5 %

udeľovanie upravuje 
Smernica SZV



Súťaž medov 2011
286 súťažiacich
5 vzoriek nesplnilo normu ochrannej 
známky „ Slovenský med „
3 vzorky nesplnili ani normu EU
Uvažujeme o sprísnení normy



Poučenie

V roku 2011
. nezistili sme použitie  antibiotík
.znížil sa počet vzoriek s vysokým % vody.znížil sa počet vzoriek s vysokým % vody
.neobjavili sme vysoké HMF





Doterajšie úspechy
• Apimondia Dublin 2005 – 1. ročník:

–1 zlatá (Trnavská medovina)
–2 čestné uznania (Medovicový med –2 čestné uznania (Medovicový med 

Jozefa Voľanského, balené medy 
Dušana Dedinského)

• Apimondia Melbourne 2007 – 2. 
ročník:
–1 bronzová (Trnavská medovina)



Doterajšie úspechy

• Apimondia Montpellier 2009 –
3. ročník:3. ročník:
–5 zlatých,
– 3 strieborné, 

3 bronzové



Doterajšie úspechy
Apimondia Buenos Aires 2011 4.ročník
2 zlaté
1 strieborná1 strieborná
3 bronzové



História

Doteraz sa uskutočnili 4. ročníky svetovej 
výstavy medov a medoviny
Slovensko sa zúčastnilo všetkých štyroch Slovensko sa zúčastnilo všetkých štyroch 
ročníkov
Z každého ročníka sme si priniesli ocenenia
Slovensko je jednou z najúspešnejších 
krajín



Montpellier 2009 -vystúpenie z tieňa



Organizácie
Slovenský zväz včelárov
Spolok včelárov Slovenska
SVS Jána Čajdu
SV ZSSV ZS
SV VS
Združenie slovenských spracovateľov včelích 
produktov
Združenie chovateľov slovenskej kranskej včely
Pracovná spoločnosť nástavkových včelárov
OZ Včielka 
OZ Kalmána Sottera



Včelárske zásobovacie a odbytové 
družstvo

Predaj medu
Distribúcia liečiv
Distribúcia cukruDistribúcia cukru
Predaj peľu
Distribúcia zväzových pohárov



Zariadenia SZV

Včelárska paseka Kráľová pri 
Senci
Testovacia stanica SlatinaTestovacia stanica Slatina
Sekretariát SZV a Apislavie -
Bratislava, Svrčia ul. 14



Včelársky skanzen Kráľová



Kráľová pri Senci



Kráľová pri Senci - Apislavia



Včelársky skanzen Nitra



ROZUM ZADARMO

Nasledujú paralely medzi minulosťou a súčasnosťou:



Výstavy - Trenčín



Trenčín - Včelársky deň



Situácia na Slovensku- 2011

Počet včelstiev: 256825 
Počet včelárov: 15899
178 včelárov je profesionálov 178 včelárov je profesionálov 



9.12.2011
ZSV    14267  včelárov    89,7 %
SVS      1293                     8,1 %
Neorg.    292                      1,8 %Neorg.    292                      1,8 %
Ostatný     47                      0,1 %



Národná podpora
Národná podpora: Výnos MPSR 
na rok 2011: do 3 EUR na jedno 
včelstvo na opeľovaciu činnosť  -
skutočnosť 2,5 Eurskutočnosť 2,5 Eur
rok 2012 ?



Podpory v rámci PRV
Predaj zo dvora                do 20 000 Eur
Modernizácia fariem        do 20 000 Eur
Diverzifikácia včelích produktovDiverzifikácia včelích produktov
Polosamozásobiteľské farmy



NPSRSV  úspešnosť čerpania
2006/2007   41 %
2007/2008   70 %
2008/2009  100,2 %2008/2009  100,2 %
2009/2010   100%
2010-2011    100%



Falšovanie medu
Zahustený ovocný sirup
Izoglukóza
SacharózaSacharóza
Enzymaticky rozložená sacharóza na 
fruktózu a glukózu
Sacharóza rozložená na fruktózu a glukózu 
v iónovej komore
Prečo len pokuty a nie trestné činy



Ďakujem za pozornosť
Teším sa na Vaše otázky

Kontakty: 
e-mail:gal @vcelari.ske-mail:gal @vcelari.sk

mailto:@vcelari.sk
mailto:@vcelari.sk

