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Európski včelári sa v septembri stretnú v Bulharsku

OSLAVY JUBILEA
A NOVÉ CIELE

APISLAVIA OSLAVUJE STOROČNICU

Sté výročie založenie Apislavie si včelári pripomenú na xvm. kongrese,
ktorý sa bude konať v dňoch 3.-5. septembra 2010 v bulharskom prímorskom
meste Varna. Patronát nad podujatím
prevzalo Ministerstvo poľnohospodárstva Bulharskej republiky. Pri príležitosti osláv storočnice Apislavie zaslal
jej úradujúci prezident Stefan Stefanov
včelárom
v členských krajinách organizácie list, z ktorého vyberáme:

Apislavia je jednou z najstarších medzinárodných včelárskych organizácií na svete. Založili ju
zástupcovia včelárov z Bulharska, Ruska, Srbska,
Česka, Sliezska, Haliče, Chorvátska,
Slovinska,
Dalmácie, Bosny a Hercegoviny,
Čiernej Hory
a Moravy na prvom zjazde v roku 1910 v Sofii ako
Všeslovanský
včelársky
zväz. Jeho základným
poslaním
bolo napomáhať
rozvoju včelárenia
v členských krajinách.
Silná myšlienka udržala
Apislaviu pri živote dodnes, napriek nástrahám a prekážkam, ktoré jej
historický vývoj Európy stavaj do cesty.
POHNUTÁ

mSTÓRIA

Delegáti prvého kongresu zvolili aj prvého prezidenta organizácie. Stal sa ním
známy ruský profesor N. M.Kulagin, za
prvého sekretára organizácie zvolili bulharského profesora P. L Bachmetieva.
O rok neskôr a konal druhý kongres
Apislavie v Belehrade, tretí v Mo kve.
V roku 19 l4 a mal konať IV. kongre
v Prahe. Neuskutočnil sa v plánovanom
termine. Prípravy jeho organizácie ukončilo vypuknutie
prvej svetovej vojny
a vojna prerušila aj všetky dovtedajšie
aktivity.
Do pôvodných zámerov zakladateľov
Apislavie výrazne zasiahlo nové územno-politické usporiadanie väčšiny Európy.
A tak a IV. kongres Apislavie v Prahe
podarilo zorganizovať až v roku 1927.
O dva roky neskôr - v roku 1927 bol piaty v poľskej Poznani, šiesty v roku 1934
v Belehrade, iedmy v roku 1937 v Sofii.
Na všetkých kongresoch vystupovali
vedci s referátmi o najnovších výskumoch a dopÍňali ich príkladmi využitia
v technológii včelárenia. Konkrétne poznatky sa tak rýchlo šírili medzi radovými včelármi. Nebolo zriedkavosťou,
že
zájazdov na kongresy Apislavie sa zúča, tňovali aj 200 člen né kupiny včelárov z národných
zväzov. Žiaľ, VII.
kongre
Apislavie bol nadlho posledným. Tragické udalo. ti druhej svetovej
vojny a zostrenie politického tlaku po
nej v súvislosti S bipolárnym rozdelením
veta znamenali
v skutočnosti
úplné
preru enie činnosti tejto včelár kej organizácie, hoci formálne ju nikto nikdy
nezrušil.

OBNOVENÝ

ZAČIATOK

V roku J 990 sa v poľskom mestečku
Kamianne konal obnovujúci kongres Apislavie (v záznamoch vedený ako Vill.
kongres), ktorý prijal názov - Federácia
slovanských a podunajských včelárskych

Štefan

Stefanov

organizácií - a tiež nové tanovy. Teraj
názov - Federácia európskych včelárskych
organizácií
krajín východnej
Európy
a Podunaj ka prijali delegáti na Xl. kongrese konanom v roku 1996 v Moskve.
Api lavia dne združuje 14 včelárskych
národných organizácií pôsobiacich v naledovných krajinách - Bulharsku, Bielorusku, česku, Grécku, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku, Rusku, Slovensku, Slovinsku Srb ku, Turecku a Ukrajine a inštitút Apimondie v Bukurešti. Stálym sídlom
Apislavie je Bratislava, kontaktným mie tom ekretariát SZV na Svrčej ulici v Bratislave a generálnym
sekretárom doc.
MVDr. Juraj Toporčák PhD.
Súča ným prezidentom Api lav ie je
Bulhar Stefan Stefanov, viceprezidentmi
ú Ukrajinec Leonid Bondarčuk a Čech
Ludek Sojka.
í

"Základnými cieľmi súčasnej Apislavie sú spolupráca pri komplexnom rozvoji včelárstva sformulovaná do nasledovných aktivít:
- súčinnost' pri zvyšovaní kvality včelťcli produktov a ich kontroly na trhoch,
- koordinácia veterinárnych postupov
pri starostlivosti o včelstvá,
- podpora pozitťvnej selekcie a zastrešenie plemenitby včiel,
- prehlbenie priamych kontaktov včelárova vymen» vzájomných skúsenosti.
Je všeobecne známe, že trh Európskej
únie je najväčším trhom s medom vo svete.
Všetci uchádzači o miesto na tomto trhu sa
musia prispôsobiť podmienkam kontroly
a zákonodárstvu EU. Cieľom a úlohou
našej nadnárodnej organizácie s nekomerčným zameranim, združujúcej 80 %
krajln patriacich do spoločenstva EU, je
preto dosahovať také výsledky a pracovať
tak. aby naše hlasy Brusel počul. V tejto
súvislosti prijalo vedenie Apislavie rozhodnutie pozvať poslancov Európskeho parlamentu na XVlll. kongres Apislavie, na ktorom budeme posudzovať podmienky súčasného eurápskeho včelárstva, možnosti jeho
ďalšieho rozvoja, vrátane stimulačných
nástrojov a hovoriť aj o formách zvyšovania kvality včeltch produktov na eurôpskom trhu. Našou trvalou úlohou je presviedčanie vlád o tom, že včelárstvo je nenahraditeľné nielen pri produkcii potravtn
s vysokou nutričnou hodnotou, ale že bez
včiel sa výrazne znižujú úrody poľnohospodárskych plodin a narúša sa rovnováha
životného prostredia. Očakávame, že najbližšt kongres Apislavie vytvorí dostatočne
vel'ký priestor pre stretnutia samotných
včelárov i funkcionárov
ich organizácii
s jednotlivými poslancami Ep, predstaviteľmi COPA - COGESA a pracovnikmi
Ministerstva poľnohospodárstva
Bulharskej republiky, a že spoločne posúdime
možnosti rozvoja včelárstva v Európe."

Slovenskýzväzvčelárovsa xvm. kongresuApislavievo Varneaktívnezúčastní.Predpokladá sa zapojenie našich vedeckýchkapacít v odbornom prednäškovomprograme, ale aj
producentova spracovateľovvčelíchproduktov na výstavepripravovanej pre širokú verejnosť, a vzhľadomna vzdialenostnúi finančnú dostupnosť Varny,aj hojná účasť zvedavých
včelárov.Podrobnejšieinformácieo programe a prípravných prácach VY SZV v súvislosti
s týmto podujatím uverejnímevjúlovomčíslečasopisua na www.vcelari.sk.
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