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P O Z V Á N K A 
Milý(á) priateľ (ka) , 
dovoľte aby som Vám oznámil/pripomenul, že na základe dobrých skúseností s organizovaním letných stretnutí 
členov našej ZO SZV sa výbor rozhodol zorganizovať Včelársku nedeľu spojenú so Seminárom Problémy 

v chovoch „nové prvky“ v technológii včelárenia na ich tlmenie z cyklu „Technológia včelárenia“ dňa 
7. júla 2019 v priestoroch reštaurácie Stupavská krčma v blízkosti autobusovej stanice Stupava. Týmto 
podujatím chce výbor ZO SZV zachovať tradíciu stretávania sa včelárov zo Stupavy a okolia v letnom období. 
Program včelárskej nedele so začiatkom o 13 hodine je nasledovný: 

1. 1300 – 1315 Registrácia účastníkov seminára  Ľubomír Mislovič 
2. 1315 - 1330 Otvorenie seminára, príhovor hostí Gramblička, Haščík,  
3. 1330 – 1355 Informácia o organizovaní letných prehliadok včelstiev  Haščík 

Miesto jarných, budú vykonané letné prehliadky včelstiev, preto je nutné dohodnúť sa s našimi AÚVL 
na termíne prehliadky. Prehliadky budú zamerané na výskyt klinických príznakov MVP a kontrolu 
počtu včelstiev na trvalých stanovištiach k 31.08.2019 Pripomíname nutnosť redukcia početnosti 
roztoča varroa destructor v tomto období. Taktiež je potrebné zakŕmiť včelstva po medobraní 

4. 1400 – 1445 Problémy v chovoch „nové prvky“ v technológii včelárenia na ich tlmenie  

          Ing. Tibor Jókay 

Osnova prednášky:  

- Predjarné a jarné kombinované podnecovanie 
- Upravená konštrukcia úľa 
- Snaha o optimálnu pohodu včelstva 
- Vplyv súčasných podmienok na kondíciu včelstiev 
- Zachovanie polodovania včelstiev základná podmienka ich prežitia 
- Liečenie včelstiev v súčasných podmienkach 

5. 1445 – 1530 Prestávka spojená s občerstvením 
6. 1530 – 1615 Pokračovanie v prednáške  Ing. Tibor Jókay . 
7. 1615 – 1700 Diskusia k chovu včelstiev moderátor Ing. T. Jókay. 
8. 1700 – 1715 Informácia o podávaní žiadostí o podporu a záver seminára i celého podujatia 
9. Občerstvenie: 
10. a. zabezpečené ZO SZV  1. Viedenský rezeň s klasickým zemiakovým šalátom 

    2. víno sudové 0,25 ℓ na osobu 
    3. minerálna voda 0,5 ℓ na osobu 
    4. káva  
b. ostatné občerstvenie je na vlastné náklady možno objednať priamo v reštaurácii. Pozvaní hostia: 
primátor Stupavy Mgr. Peter Novisedlák, MBA, MO SZV Bratislava Ing. Užák, SVzS Ing. Igor 
Hovorka; ZO SZV Moravský Svätý Ján Vladimír Blaškovič, ZO SZV Malacky doc. JUDr. Miroslav 
Felcan, PhD., Ing. Milan Rusnák, ZO SZV Pezinok a Ing. Ladislav Ševčík ZO SZV Sološnica. 
Výbor ZO SZV sa po „mokrom máji“ a relatívne dobrej včelárskej sezóne teší na prvé stretnutie 
priateľov a ich rodinných príslušníkov. Pri príležitosti stretnutia včelárov výbor ZO Stupava členov 
vyzýva aby prispeli k atraktivite podujatia a priniesli vlastné vylepšenia zvyšujúce efektívnosť 
včelárenia. Exponáty prosím nahlásiť vopred a dopraviť na nádvorie reštaurácie ešte pred začatím 
podujatia. 
Súčasne dovoľte krátky oznam. Priatelia, ktorí si ešte neprevzali objednané liečivá urobte tak čo 
najskôr, vopred však kontaktujte p. Rudolfa Ráca sen (telefón 02/65934 868; 0902 307 773).  

 
S pozdravom  
 
 
V Bratislave  5. júla  2019   ........................................................... 

tajomník ZO SZV  


