
Program osláv 99. výročia založenia včelárskych spolkov 

Cena vstupného 3,50 €/osoba.   

Vstupenku je možné vymeniť za hlavný obed alebo hlavnú večeru. 

 

 
Včelárska paseka v Kráľovej pri Senci 

sobota 11. august 2018 
 

 

 

Amfiteáter /spoločenská miestnosť Paseky/ areál 

Paseky 

 

09:30  Včelárska hymna 

09:40  Otvorenie programu – moderátor Martin Nikodým 

09:45  Privítanie hostí a účastník - predseda SZV 

Ing. Ľudovít Gál 

 

-   Slávnostné otvorenie  novej expozície múzea  

-   Slávnostné otvorenie ukážkovej včelnice SZV  

-   Slávnostné otvorenie 1. včelárskej obchodnej burzy 

-   Slávnostné otvorenie 1. včelárskeho filmového festivalu 

-   Slávnostné otvorenie informačného centra 

 

10:00   Referát Ing. Rudolf Moravčík ml. 
 

- Činnosť ukážkovej včelnice SZV, činnosť múzea, história 

a budúcnosť  

 

10:30   Prednáška Ing. Milan Rusnák 
 

- Možnosti získania finančných prostriedkov (podmienky 

sponzorov, spôsob vypisovania žiadostí na vyššie územné celky, 

obce, sponzorov a donorových fondov 

- Porovnanie výhod a nevýhod v spôsobe podnikania vo 

včelárstve (predaj z dvora, SHR, živnosť, s.r.o., a.s., podmienky  

pre mladého farmára) 

 

11:00   Prednáška Rudolf Moravčík st. 
 

-   Praktická ukážka získavania peľu 

-   Praktická ukážka spracovania peľu – mrazenie, sušenie, 

triedenie 

-   Praktická ukážka spracovania, balenia a predaja peľu 

  

12:00  Odovzdanie vyznamenaní  

 

Prestávka 12:30 - 14:00 

 

14:00  Otvorenie kultúrnej časti – moderátor Martin 

Nikodým 

14:05  Vystúpenie víťazov zo včelárskej detskej súťaže 

IMYB 2018  

14:20  Vystúpenie FS  Sebechleby kapela  

15:00  Vystúpenie FS Rošindolčané 

16:00  Vystúpenie muziky Vieska - Vištuk  

 

Prestávka 16:45  – 17:15 

 

17:15 Divadelné predstavenie - súbor OBSTRLÉZE 

z Pezinka  

- Humorno-vážne scénky z histórie  

 

Hlavná budova veľká sála 

 

17:00  Filmový festival: 
 

- Moderovanie a otvorenie  Martin Nikodým  

17:00 Film o včelách (SR- Mačička) 

18:00 Film z archívu SZV - história (SR - Ing. Ján Repka) 

19:00 Film zo zahraničia  

 

 

Sprievodný a kultúrny program v dobovom oblečení s 

remeselnou výrobou 

 

8:00 - 18:00 
 

- Varenie medoviny 

- Výroba medu, úprava medu  a pochutín z medu 

- Výroba  a úprava sviečok  z vosku a odlievanie sviečok 

- Výroba  drevených sôch  

- Dobové stolárstvo - výroba úľov 

- Krajčírska včelárska dielňa 

- Šúpoliarka 

- Bylinkárka 

- Medovníky,  zdobenie a výroba 

- Pečenie koláčov z medu 

- Výroba mastí z včelích produktov 

- Výroba tureckých medov 

 

08:00  Včelárska burza  
 

Program burzy : 

- predaj a kúpa včelieho medu vo veľkom ( min. 10 kg, 40 kg, 

200 kg balenia medu) 

- predaj vo veľkom včelej kašičky, peľu, včelieho vosku 

- predaj  úľov nových a použitých  

- predaj a kúpa použitého včelárskeho náradia 

- predaj a kúpa živých včiel a matiek  

- predaj a kúpa včelárskych starožitností  

- spustenie elektronickej burzy cez kódy 

 

08:00 – 12:00  Detské súťaže 
 

- výcvik sokolov a orlov v dobovom  oblečení 

- celodenné bábkové divadlo 

- lanové hojdačky a preliezky po stromoch na včelárskej paseke 

 

Strava: 

Jedáleň v hlavnej budove Paseky – rodina Moravčíkovcov 

jedlá z hydiny a bravčoviny + príloha ryža, zemiaky , šaláty + 

občerstvenie (alko a nealko, káva, čaj). 

 

 

22:00  Ukončenie osláv

 


