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Plán podujatí ZO SZV Stupava v roku 2020. 

 
Prednášky ZO SZV Stupava sa uskutočnia v priestoroch malej sály alebo klubu 
dôchodcov (na 1. poschodí) MKIC Stupava) prístup z parkoviska na Kúpeľnej 
ulici) od 1830 v januári, od 1730 vo februári a od 1800 v marci 2020. Prístup k MKIC 
v Stupave nájdete na priloženom výňatku mapy Stupavy. Na prednášky tradične 
pozývame včelárov a záujemcov o prednášanú tému z celého Slovenska. Jednotlivé 
prednášky v zime a na jar 2020 sa uskutočnia v nasledovných termínoch: 
15.01.2020 (1830) prednáška Ing., Pavel Fiľo: Nové smery vo včelárstve-Možnosti 

prežívania včelstiev bez liečenia (z cyklu Všeobecné 
včelárstvo). 

Prednášateľ Ing. Pavel Fiľo je riaditeľom SOŠ v B. Bystrici, kde sa robí vzdelávania 
včelárov formou kurzov. Na kurzoch vyučuje včelárstvo a sám chová 150 včelstiev 
v okolí Banskej Bystrice. 
Svoju prednášku zameria na najnovšie poznatky chove včiel bez ošetrovania proti 
roztočovi V.d. 

 

06.02.2020 Výročná členská schôdza na ktorej okrem štandardného programu 
bude prednáška tajomníka našej ZO SZV J. Haščíka: Mor a hniloba včelieho plodu (z 
cyklu Prevencia a tlmenie chorôb včiel) 
Pozornosť bude venovaná príčinám a následkom moru i hniloby včelieho plodu 
a jeho zdolávaniu. V minulej sezóne sa vyskytli dve ohniská MVP u našich včelárov. 
V tejto súvislosti je nanajvýš potrebné venovať zvýšenú pozornosť na našich 
včelniciach. Rozpoznanie klinických príznakov je podstatnou podmienkou 
zamedzenia šírenia nákazy. Taktiež bude venovaná pozornosť zdolávaniu nákazy. 
Ďalej v rámci prednášky bude tradične prezentácia skúseností z využitia kontroly 
meliva zimujúcich včelstiev na zistenie zdravotného stavu včelstiev ako aj 
rozpoznanie príznakov patogénov vo včelstvách, zásady i význam monitorovania 
včelstiev a postup ich ozdravenia. 
27.2.2020 prednáška; Johanna Fuchsa: Technológia včelárenia. 
Prednášateľ je známym Rakúskym odborníkom vo včelárstve, chová 300 včelstiev, 
vedie oplodňovaciu stanicu pod línie Sklenár v Mistelbachu. Propagátor chovu 
včelstiev Sklenár ekologickým spôsobom. Prednáška bude tlmočená z angličtiny.  
Poznámka: Prednáška bude v malej sále MKIC, prístup z parkoviska na Kúpeľnej 3. 
Osnova prednášky: 
Osnova prednášky: 

1. Historický vývoj technológie včelárenia 
2. Technická podpora chovu včelstiev 
3. Technické prostriedky na získavanie medu 
4. Technológia a postupy ktoré požívam pri obhospodarovaní 250 včelstiev  

 
 Výňatok mapy Stupavy s prístupovými trasami k MKIC nájdete na tretej strane. 
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19.03.2020 prednáška; Thomasa Fandla: Ekologické včelárenie  
Prednášateľ Thomas Fandl začal včeláriť v roku 1982, keď mal 12 rokov. Až do roku 
2009 obhospodaroval do 10 včelstiev, v nasledujúcej sezóne ich počet zvýšil na 25, v 
ďalšom roku na 120 a v treťom roku na 150. S týmto počtom včelstiev včelári až 
dodnes. V roku 2011 strávil istú dobu v severnom Thajsku, kde skúmal tamojšie 
včelárenie. Od roku 2014 vyučuje odbor včelárstvo v rámci Poľnohospodárskej 
komory v Burgenlande. Od roku 2017 je súčasne aj učiteľom včelárstva v miestnej 
strednej odbornej škole. Okrem Rakúska prednáša v Maďarsku a Nemecku. Včelstvá 
má umiestnené v rozličných lokalitách, napr. v prihraničnom regióne s Maďarskom, 
neďaleko mesta Gussing. 
Svoju prednášku zameria na zmeny, ktoré nastali v krajine a prečo je potrebné 
včelstvám venovať viac starostlivosti, najmä z pohľadu zdravia včiel. Spomenie jeho 
spôsobom vedenia včelstiev a bude sa venovať aj prechodu od záujmového včelára 
k profesionálnu včeláreniu v priebehu niekoľkých málo rokov. Prednáška bude 
tlmočená z angličtiny.  
Poznámka: Prednáška bude v malej sále MKIC, prístup z parkoviska na Kúpeľnej 3. 
Osnova prednášky: 

1. Podmienky pre ekologický chov včiel v Rakúsku 
2. Zásady ekologického chovu včiel, 
3. Vedenie včelstiev počas celého roka  
4. Proti rojové opatrenia a tvorba nových včelstiev  
5. Celoročné zásahy proti kliestikovi v ekologickom chove včiel 
6. Voľná diskusia - otázky a odpovede  

Poznámka: prednáška sa uskutoční v malej sále MKIC Stupava od 18 do 20 hod. 
 

18. apríla 2020 „Seminár chov včelích matiek“ – seminár s praktickými ukážkami 

chovu matiek povedie registrovaný chovateľ matiek Michal Vinc. Od 900 do 1100T sa 
v priestoroch jedálne reštaurácie Stupavská krčma“ uskutoční teoretická časť 
seminára. Následne na včelnici Antona Grambličku v katastri Lozorna (odbočiť za 
golfovým ihriskom) uskutoční praktická ukážka chovu včelích matiek. 
5. júla 2020 Včelárska nedeľa, ktorej súčasťou bude prednáška Včelie produkty, 
ich spracovanie a senzorické hodnotenie, ktorú prednesie prof. RNDr. Jozef 
Čižmárik, CSc. Včelárska nedeľa sa uskutoční od 14 hodiny v priestoroch reštaurácie 
„Stupavská krčma“. Prednášková časť seminára bude v priestoroch jedálne, diskusia 
a pohostenie budú na nádvorí reštaurácie. 

Osnova seminára: 
1. Včelie produkty 
2. Ich význam pre človeka  
3. Postupne budú rozobraté účinky: medu, včelej materskej kašičky, 
propolisu, včelieho jedu a vosku vo výžive človeka a pri zdolávaní 
zdravotných problémov  

 
Výbor ZO SZV sa teší na stretnutia včelárov z celého Slovenska v Stupave. 
 
 
 
 
 
 
 

V Stupave 10. januára 2020.   ......................................... 
      tajomník ZO SZV Stupava  
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Prístup k Mestskému kultúrnemu a informačnému stredisku v Stupave 

 

Prístup k MKIC Stupava zo smeru od Bratislavy je na priloženej sekvencii mapy Stupavy 
vyznačený červenými a od Malaciek a Lozorna modrými šípkami. Žltou je označená Hlavná 
ulica. Ak prichádzate od Bratislavy z Hlavnej ulice je potrebné odbočiť pri bývalej budove 
obchodu BILLA. Prichádzajúci zo smeru od Malaciek a Lozorna po prechode prvej veľkej 
križovatky pokračujú v priamom smere. Po pravej strane minú Mestský úrad, v ľavo začne 
oplotenie parku až prídu k prvej možnosti odbočenia v pravo. Tu budú pokračovať po trase 
vyznačenej modrými šípkami až prídu na Agátovú ulicu, kde sa obe prístupové trasy spoja. 
Ďalej pokračovať po vyznačenej trase na parkovisko pri zadnom vchode do budovy MKIC. 

Výňatok mapy s vyznačením prístupových trás k MKIC Stupava 

 


