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P E T Í C I A 

za zaradenie druhu Včely medonosnej (Apis mellifera) do zoznamu chránených živočíchov podľa 

vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, číslo 24/2003 Zz., ktorou sa vykonáva 

zákon číslo 543/2002, Zz. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, s cieľom dosiahnutia 

ochrany v zmysle vyššie uvedeného zákona. 

My,  podpísaní  občania,  žiadame  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, aby v zmysle 

zákona 543/2002, Zz. z 25.júna 2002, na základe § 2, odsek 2, písmeno j,l,n, písmeno z poradové číslo 1,2, 

podľa vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, číslo 24/2003 Zz., ktorou 

sa vykonáva zákon číslo 543/2002, Zz. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zaradila druh 

Včela medonosná  (Apis mellifera) do zoznamu chránených živočíchov. 

Z dôvodu opakujúcich sa každoročných strát včelstiev na Slovensku, ktoré sú z roka na rok väčšie, sme sa 

rozhodli presadiť zvýšenú ochranu Včely medonosnej zákonom. Sme presvedčení, že toto je jeden z potrebných 

krokov, ktoré umožnia jej prežitie v budúcnosti. Je nutné konštatovať, že úbytok včelstiev je nielen slovenským 

ale celosvetovým problémom.  

Včely, ako opeľovače sú tu milióny rokov, včela sprevádza ľudstvo po celé tisícročia a dnes sa stáva, práve z 

dôvodu pôsobenia človeka, ohrozeným druhom. Situácia je vážna, sami sme svedkami skutočností negatívne 

vplývajúcich na včelstvá. Čisto ekonomický prístup ku životnému prostrediu, (nešetrné postupy pri používaní 

pesticídov, zavádzanie pestovania GMO, zlá skladba plodín a pestovanie monokultúr na poliach, neúmerné 

výruby lesných ako aj vodných porastov), vedie ku zhoršovaniu zdravotného stavu včiel, ich úhynu a úbytku 

populácie Včely medonosnej. Včely sú veľmi citlivý indikátor životného prostredia a ich prežitie je bytostne 

spojené so stavom prírody. Štatistiky Európskej únie uvádzajú, že 76% potravinovej výroby závisí od 

opeľovania. 

Preto sa obraciame na všetkých včelárov, včelárske združenia a občanov, aby svojou podporou pomohli 

presadiť ochranu Včely medonosnej zákonom a jej zaradenie do zoznamu chránených živočíchov. 

Petíciu organizuje  VČELÁRSKY EKOLOGICKÝ SPOLOK SLOVENSKA, občianske združenie, IČO: 

42284295, ulica Moravská 4404, 020 01 Púchov 

Osoby určené pre styk s orgánmi verejnej a štátnej správy:                                                                                    

Michal Bizoň, Za cintorínom 1253/13, 020 01 Púchov, mobil: 0905 252 742                                                           

Martin Hodoško, kpt. Jaroša 470/5, 020 01 Púchov, mobil: 0950 563 487 


