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               ZOZNAM PUBLIKÁCIÍ A DVD -  2021 

 

STOLOVÝ KALENDÁR VČELÁRA 2022, cena: 2,00 € 

Stolový kalendár včelára na rok 2022 – Malá tajomná včela. 

 

          

 

 

VČELÁRSKY ZÁPISNÍK 2022, cena: 0,50 € 

Praktický zápisník pre včelára s uceleným harmonogramom akcií počas celého 

roka spolu s kontaktmi na prednášajúcich odborníkov a kalendárom včelára. 
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NOVINKA! 

Zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 5,00€ 

- názov: Fauna a flóra na Slovensku – včela medonosná 

- materiál: mosadz 

- emisia: júl 2021 

 

 

PREDPLATNÉ ČASOPISOV 2022                                    . 

 

Časopis Včelár 2022 (celoročné predplatné 1-12) 

Cena pre hromadné objednávky pre členov SZV: 12,00 € 

    Cena pre individuálne objednávky: 15,00 € 

     

 

 

 

 

Časopis Včelařství 2022 (celoročné predplatné 1-12) 

Cena: 18,00 € 

Časopis vydáva Český zväz včelárov. 

 

 

2022 
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Odborné včelárske preklady 2022 (diel I. a II.) 

Cena: 18,00 € 

Publikácia je zameraná na odborné preklady zahraničných 

publikovaných vedeckých článkov o včelách a včelárstve . 

 

 

 

 

PUBLIKÁCIE                                                               . 

Včelařství – svazek III. –Včelí pastva a její zdroje, 

Včelí produkty, Medovina a nápoje z medu, PSNV, 

2020, 193 strán, cena: 15,00 €  

Tretí zväzok s kapitolami Včelí pastva a její zdroje, 

Včelí produkty a Medovina a nápoje z medu nadväzuje 

na I. zväzok s kapitolami Zootechnika včelařství a 

Nemoci včel – prevence a terapie a II. zväzok s 

kapitolami Biologie včely medonosné a Šlechtění včel a 

chov matek. 

 

Blesabee – Ako správne viesť a udržiavať zdravé včely + 

Praktický kalendár  včelára, Helena Proková, Wolfgang 

Wimmer, Pavel Fiľo, Roman Slavík, Róbert Chlebo, Juraj 

Toporčák, SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica, 2019, 30 

strán, cena: 15,00 €  

 

Publikácia Blesabee je rozdelená do troch kapitol 

1. Faktory ohrozujúce život včiel 

2. Celoročný plán tlmenia roztočov bez chémie  

3. Faktory prispievajúce k zdraviu včiel 

 

  

Publikácia, ktorú vám ponúkame, získala zlatú medailu na medzinárodnom 

včelárskom kongrese Apimondia, ktorý sa konal v kanadskom Montreale v roku 

2019. 

2022 
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Jeden rok v živote včely, David Gerstmeier, 

Tobias Miltenberger, Hannah Götteová, 

vydavateľstvo Kazda, 2020, 72 strán, cena: 8,60 €  

 

Vydaj sa na dobrodružnú výpravu!  

 

Včelie spoločenstvo v priebehu celého roka. 

Čo robia včely v zime? Existuje niečo ako včelia 

reč? Ako včely vyrábajú lahodný med? A ako sa 

vôbec včela stane kráľovnou? 

Nazri s nami do včelieho úľa! Budeme pozorovať 

usilovné včielky zblízka a zistíme, čo všetko sa 

v úli deje. Každá jedna včielka má totiž svoju dôležitú úlohu: od výchovy 

nováčikov cez stavbu plástov až po zber nektáru a peľu. Okrem toho sa dozvieme 

aj to, ako sa včelári starajú o svoje spoločenstvá, aby sa im dobre darilo a boli 

zdravé. 

 

 

Degustácia medu, autori: Michel Gonnet, Gabriel Vache, 

SZV, 2018, 172 strán, cena: 1,50 €  
 

Kniha ponúka pohľad profesionálnych degustátorov 

medu na dôležité biologické vlastnosti medu, senzorickú 

analýzu, využívanie zmyslových orgánov používaných 

počas degustácie, približuje  kritériá senzorickej analýzy 

medu, štúdium nekvalitného medu a hodnotí aj možnosti 

využitia kvalitných (ocenených) medov pri ich 

finančnom zvýhodnení na trhu. 

 

 

 

Včelárske spolky na Slovensku do roku 1949, autor: 

František Bizub, SZV, 2018, 335 strán, cena: 1,50 €   

 
 

Kniha v chronologickom i abecednom poradí 

zaznamenáva históriu včelárskych spolkov od ich 

založenia až  do roku 1949, ich organizáciu  a  

najpodstatnejšie podujatia, ktoré sa v nich udiali. 
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Produkčná a veterinárna prax vo včelárstve, autori: 

doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD., doc. Ing. Róbert Chlebo, 

PhD., SZV,  2018, 200 strán, cena: 2,00 €  

 

Publikácia je určená pre úradných a súkromných 

veterinárnych lekárov, pre asistentov úradných 

veterinárnych lekárov v oblasti zdravia včiel, ako aj pre 

študentov stredných a vysokých škôl veterinárneho 

a poľnohospodárskeho smeru zaujímajúcich sa 

o včelárstvo, ďalej pre širokú včelársku i laickú verejnosť, 

ktorú fascinuje život, problémy i produkty včiel. 

 

 

Osobitosti včelárskej praxe, (Od pokusov k optimálnym 

riešeniam)  autor: Pavol Ondruš, SZV, 2018, 47 strán, cena: 

1,00 €  
 

Publikácia obsahuje skúsenosti a prax s chovom včiel na 

južnom Slovensku v nadmorskej výške 200 m. n. m. Autor 

sumarizuje poznatky a skúsenosti z výberu stanovišťa 

včelstiev,  chovu matiek, vytáčania medu, 

ochrany včelára, potláčania a šírenia nebezpečných nákaz, 

až po skladovanie plástov. 

 

 

 

 

Z denníka včielky Medky, autor: Marjan Manček, ZSV,  

2016, cena: 2,00 € - PRE DETI 
 

Ilustrovaná brožúra pre deti, plná obrázkov a poučných 

informácií o včielkach. 
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Moja včelia matička, autor: Quido Sklenár, ZSV, 2016, 168 

strán, cena: 1,40 €  
 

Praktická príručka chovu včiel a matiek -  autor Quido 

Sklenar (odborný učiteľ v Mistelbachu  Dolné  Rakúsko), 

napísal zrozumiteľnú knihu pre všetkých začiatočníkov 

i pokročilých včelárov, v ktorej sa riadil vlastnými 

skúsenosťami počas celého včelárskeho roka.  

 

 

 

Ako chovať včely bez vyhľadávania včelej matky, autor: 

Paul Mann, ZSV, 2016, 71 strán, cena: 2,00 € 
 

Autor v publikácii uvádza niekoľko obsiahnutých metód, 

vychádzajúce z jeho dlhoročných skúseností s chovom včiel.  

 

 

 

 

 

 

Spánok na úľoch, autor: V.A. Solomki, preklad: Mgr. Mária 

Falatová, SZV, 2016, 112 strán, cena: 1,70 € 
 

Publikácia otvára dvere do problematiky pôsobenia včelstva na 

človeka a jeho využívanie v apiterapii. Vplyvu faktorov 

apiterapie na srdcovo-cievny a dýchací systém, možnosti 

úľovej terapie pre uzdravenie detí a inhalácia úľového vdzuchu 

v komplexe tereapie syndrómu bronchiálnej obštrukcie u detí. 
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Úspešné včelárenie pri trvalej znáškovej pohotovosti 

silných včelstiev, bez rojov (Z praxe – pre prax), autor: 

Georg Eiblmeier, st.,SZV,  2013, 111 strán, cena: 1,50 €  

 

Publikácia umožňuje zoznámiť sa s dielom včelárskeho 

majstra Georga Eiblmeiera. Popisuje technologické 

možnosti chovu silných včelstiev bez straty sily vyrojením 

včelstva.  

 

 

 

Rozprávkové včely, autor: Jan Lebeda, SZV, 2018,          

91 strán, mäkká väzba, cena: 3,50 €  
 

Publikácia je určená pre deti i dospelých. Táto knižka 

zrozumiteľnou formou zoznamuje deti i dospelých so 

životom včiel a základmi včelárenia. Pre spestrenie je v nej 

niekoľko rozprávok so včelárskou problematikou. 

 

 

 

Včelárstvo, autor: Gejza Žebrácky, SZV, 2010,             

cena: 2,00 € 
 

Autor bol rímskokatolíckym farárom, zakladateľom 

Šarišského múzea a starostom Bardejova. Publikácia bola 

vydaná pri jubileu 100.výročia jej napísania. Je vydaná 

v starej východoslovenčine a v slovenskom preklade.   

 

 

 

 

Mor včelieho plodu, autor: Dalibor Titěra, SZV,  2012, 

32 strán, cena: 1,50 € 

 

Publikácia rozširuje vedomosti včelárov o zdolávaní tejto 

nebezpečnej choroby na včelnici a udržiavaní dobrého 

zdravotného stavu včelstiev, čo patrí k hlavným úlohám 

včelára. 
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Hygiena vo včelárstve, autor: Titěra a kol., SZV,  2015, 

36 strán, cena: 0,50 € 
 

 

Publikácia sa venuje princípom a postupom hygieny 

a dezinfekcie vo včelárstve, ktorá je základom zdravých 

a silných včelstiev.  

 

 

 

Včelárska paseka Kráľová pri Senci, autor: František 

Bizub, SZV,  2011, 119 strán, cena: 1,30 € 
 

Publikácia sa venuje vybudovaniu včelárskeho, kultúrneho 

a vzdelávacieho centra slovenských včelárov v Kráľovej 

pri Senci v rokoch 1930-1932. Publikácia mapuje históriu 

územia, aktivity slovenských dejateľov, hospodárske 

činnosti na Paseke, vývoj vzdelávacieho zariadenia 

a budovanie včelárskeho skanzenu. Kniha bola vydaná pri 

príležitosti 80. výročia Včelárskej Paseky. 

 

Významní včelári Slovenska, autor: František Bizub, 

SZV, 2014, 80 strán, cena: 1,60 € 
 

V publikácii sú uvedené stručné biografické údaje 

Slovákov a príslušníkov iných národností, ktorí sa pričinili 

o rozvoj včelárstva na Slovensku. 

 

 

 

Štefan Závodník – zakladateľ Spolku včelárov 

slovenských v Hornom Uhorsku, autor: František Bizub, 

SZV, 2013, 55 strán, cena: 2,60 € 

Publikácia je biografiou zo života Štefana Závodníka, 

vzdelaného kňaza, národného buditeľa, ľudovo-výchovného 

a národno-kultúrneho činiteľa a zakladateľa spolku Spolku 

slovenských včelárov v Hornom Uhorsku mapujúca jeho 

život a dielo. Slovenský zväz včelárov na jeho počesť 

udeľuje najvyššie vyznamenanie – Medailu Štefana 

Závodníka. 
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Včelárska správa o opatrení včiel vo dvojitých úľoch so 

zvláštnym zreteľom na magazíny, kláty a koše, Spísaná 

pánom Jánom Čaplovičom z Hontu, autor: Ján Čaplovič, 

preklad: Tomáš Oravec, SZV, 2014, 96 strán, cena: 1,00 € 
 

Publikácia zachytáva chov včiel v košoch a klátoch, ako 

aj postupný prechod na drevené úle a tiež spôsob opatrovania 

včiel v dvojitých úľoch. Preklad z nemeckého jazyka,  podľa 

druhého vydania. 

 

 

Celý rok proti varroáze, autori: František Kamler, Vladimír 

Veselý, Dalibor Titěra, SZV, 2016, 32 strán, cena: 1,00 € 
 

Publikácia popisuje spôsob ošetrovania včelstiev a boja proti 

varroáze počas celého roka.  

 

 

 

 

Prostředí a včely, autor: RNDr. Václav Švamberk, 

vydavateľstvo: Mája, Spolek pro rozvoj včelařství, CZ,  2014, 

224 strán, cena: 21,60 € 
 

Bohato ilustrovaná kniha sa na príkladoch zameriava na 

ekológiu jednotlivých včiel, podrobne hovorí o výžive včiel 

podľa ročných období so zameraním na časové a priestorové 

rozloženie peľovej znášky a na zákonitosti vývoja včiel podľa 

fenologických období. 

  

 

Včelí pastva – rostliny známe i neznámé, autor: RNDr. 

Václav Švamberk , vydavateľstvo: Mája, Spolek pro rozvoj 

včelařství, CZ, 2014 , 606 strán, cena: 18,00 € 
 

Publikácia je venovaná včelej pastve, rastlinám známym 

a neznámym, obsahuje kolekciu 544 medonosných rastlín. 

Táto kniha je určená každému, kto obdivuje prírodu a záleží 

mu na pestrých znáškových zdrojoch pre včely. Kniha 

obsahuje český, slovenský a latinský register. 
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Filip Terč – Průkopník moderní apiterapie, autor: 

Gregor   Pivec, PSNV,  2017,  98 strán, cena: 12,00 € 
 

Dr. Filip Terč, lekár českého pôvodu, ktorého životná 

dráha zaviedla do Mariboru, pri liečbe svojich pacientov 

neustále hľadal nové možnosti využitia včelích produktov, 

hlavne včelieho jedu. Klinické skúsenosti, ktoré popísal 

v odbornej lekárskej literatúre, mu preto vo včelárskom 

svete priniesli označenie „otec apiterapie“.  

 

Včelařství – svazek I. – Zootechnika včelárstva. 

Choroby včiel – prevencia a terapia., PSNV, 2016, 

cena: 15,50 € 

Prvý zväzok obsahuje kapitoly ZOOTECHNIKA 

VČELÁRSTVA s CHOROBAMI VČIEL – 

PREVENCIA A TERAPIA. Zootechnika včelárstva 

zoznamuje chovateľov včiel s prejavmi včelstva v 

priebehu roka a je predpokladom pre úspešné vedenie 

včelstva. Jeho súčasťou sú prevádzkové metódy 

významných českých včelárov, ktorými sa môže 

inšpirovať každý včelár. Zdravotná otázka sa zameriava najmä na prístup k 

varroáze, k moru včelieho plodu, k zvápenateniu včelieho plodu, vírusy ale 

aj súvislosti s chemizáciou poľnohospodárskej výroby.  

 

Včelařství–svazek II., Biológia včely medonosnej, 

šľachtenie včiel a chov matiek, PSNV, 2018, cena: 

15,50 € 

Druhý zväzok s kapitolami Biológia včely 

medonosnej a Šľachtenie včiel a chov matiek 

nadväzuje na Včelařství svazek I.. Včelár sa tak 

oboznámi s najnovšími poznatkami z biológie 

a fyziológie včely medonosnej, ale tiež s novými 

trendmi v oblasti šľachtenia, najmä v smere zvýšenej 

vitality včelstiev a odolnosti včiel proti chorobám. Napĺňa sa tak cieľ kladený od 

začiatku tvorby tohto štvorzväzkového diela, aby učebnica bola zrozumiteľná tiež 

začínajúcim včelárom a zároveň zoznamovala s novými poznatkami a trendmi 
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odboru. Nezabúda tiež na praktické rady, ako optimalizovať odchov matiek pre 

vlastnú potrebu a komerčné účely.  

 

Veľké malé tajomstvá, omaľovánka so 

včelárskymi motívmi pre deti 

Ilustrácie : akad. maliarka-Beáta Nágelová,  

8 strán, formát  A5/ 15,5x 21,5 cm, cena: 0,10 € 
 

Publikácia je vhodná najmä na šírenie osvety 

medzi najmladšou generáciou počas výstav, 

Medových raňajok a iných podujatí. 

 

Včelár na Slovensku, autori: Ján Čajdu, Štefan 

Závodník, SZV, 2013 - reedícia,  Cena: 1,65 € 

 

Publikácia zovšeobecňuje vedomosti z domácej 

včelárskej komunity. K ľuďom, ktorí sa nezmazateľne 

zapísali do dejín slovenského včelárstva patrili aj páni 

Štefan Závodník a Ján Čajda. V ťažkých časoch 

silnejúcej maďarizácie spoločne iniciovali založenie 

prvého včelárskeho spolku na Slovensku a do tlače 

pripravili rozsahom neveľkú, ale významom obrovskú 

teoreticko-praktickú publikáciu Včelár na Slovensku, 

vydanú pred142 rokmi. 

 

 

Ján Gašperík – Život a dielo – autori: Ing. Juraj 

Gašperík, CSc., Ing. Zuzana Juríčková, PhD., SZV, 148 

strán, cena: 1,50  € 

Kniha je o významnej včelárskej osobnosti Dr. Jánovi 

Gašperíkovi. Predstavuje včelárskej verejnosti vysoko 

hodnotný historický dokument, ktorý je dokladom 

o formovaní sa dejín slovenského včelárstva 

v najťažších časoch jeho existencie Dr. Ján Gašperík 

bol právom považovaný  za zakladateľa celonárodnej 

včelárskej organizácie na Slovensku.  
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DVD                                                                                                                        . 

Fenológia a včely, alebo včelárskym rokom prírodou krok za krokom - 1. 

diel (dĺžka: 45 min.) 

vydal: Video služby Kolář v spolupráci 

s ČSV, jazyk: český, cena: 8,00 € 
 

DVD obsahuje jednotlivé zásahy, ktoré 

včelár vo včelstve v priebehu roka 

vykonáva a ktoré majú byť v súlade s  

ročným vývojovým cyklom včelstva. 

V seriáli venovanom včelárskej fenológii 

tento vývojový cyklus popisuje na základe 

kvitnutia včelársky významných druhov rastlín vymedzujúcich fenologické 

obdobia, tie  sú pre včelárov usmernením k správnemu načasovaniu všetkých 

dôležitých pracovných úkonov. 
 

Včelářime nádstavkově (dĺžka: 37 min.) 

vydal: Video služby Kolář v spolupráci 

s ČSV, jazyk: český, cena: 8,00 € 
 

Odborný film popisujúci prijateľnou 

formou nadstavkové včelárenie.  

 

 

 

Včelia pastva (2.diely, dĺžka: 55 min.) 

vydal: Video služby Kolář v spolupráci s ČSV, jazyk: 

český, cena: 8,00 € 
 

DVD obsahuje dva diely:  

1. diel obsahuje: Úvod, Pojem včelia pastva, 

Ukazovatele kvality včelej pastvy, Zdroje včelej 

pastvy, Podľa skupiny a výskytu.  

2. diel obsahuje: Záhradnícke kultúry, Lesy a 

rozptýlená zeleň, Záhrady, parky, byliny, Špeciálne  

kultúry liečivé rastliny - koreniny, Záver. 
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Jak začít včelařit (dĺžka: 52 min.) 

vydal: Video služby Kolář v spolupráci s ČSV, 

jazyk: český, cena: 8,00 € 
 

DVD oboznamuje s problematikou čo je 

vlastne včela,  prečo a ako začať včeláriť 

a vybrať vhodné stanovište, čo budem 

potrebovať a kde to získam, kde získať včely 

a prostriedky, základné formuláre a evidencia.  

A ďalších 9 tém zaujímavých pre všetkých, 

ktorí uvažujú o včelárení.  

 

 

Chov včelích matiek (dĺžka: 20 min.) 

vydal: Video služby Kolář v spolupráci s ČSV, 

rok 2006,  jazyk: český,  

cena: 8,00 € 
 

DVD komplexne oboznamuje včelárov 

a chovateľov matiek s nasledovnými témami: 

Význam matky vo včelstve, Chovateľská 

práca, Trúdie včelstva, Šľachtenie včiel, 

Plemenný výber, Výber chovných včelstiev, 

Termíny vývoja matky, Chovné metódy, Zhotovenie série prelarvovaním, 

Škôlkovanie materských buniek, Zúžitkovanie zrelých materských buniek,  

Otvorené materské bunky, Plnenie chovných úlikov, Značenie matiek, Kontrola 

kladenia matiek, Inseminácia včelích matiek.  

 

Včelársky rok 1.diel (dĺžka: 72 min.)  

vydal: Video služby Kolář v spolupráci s ČSV, jazyk: 

český, cena: 8,00 € 
 

DVD sprevádza včelára včelárskym rokom neskorého 

leta, jesene a zimy. Na tento diel nadväzuje DVD 

Včelársky rok 2.diel.  
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Včelársky rok 2.diel (dĺžka: 66 min.) 

vydal: Video služby Kolář v spolupráci s ČSV, jazyk: 

český, cena: 8,00 € 
 

DVD sprevádza včelára včelárskym rokom od predjaria, 

jari, skorého leta a plného leta. Tento diel je 

pokračovaním Včelárskeho roku 1.diel. 

 

 

CD + DVD Včelár som ja – Spevácka 

skupina Sebechleban, vydal SZV v spolupráci 

so ZO SZV Hontianske Tesáre a obcou 

Sebechleby, cena: 7,00 € 

CD ponúka 25 skladieb so včelárskou 

tematikou. Bonusové DVD tvorí „Včelárenie 

moje hobby“ od Michala Vinca. 

 

 

 

 

VČELY A ĽUDIA – vydal Slovenský zväz 

včelárov o.z., 2018, scenár, réžia, kamera: 

Michal Mačička, 2012, cena: 3,50 € 
 

Včely sú hlavnými opeľovačmi 

hmyzoopelivých rastlín v prírode.  

DVD ponúka zaujímavosti zo sveta včiel. 
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MEDAILA 100. VÝROČIA ZALOŽENIA 

ZEMSKÉHO ÚSTREDIA VČELÁRSKYCH 

SPOLKOV NA SLOVENSKU  

Cena: 15, 00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POHÁR NA STOPKE 100. VÝROČIA ZALOŽENIA 

ZEMSKÉHO ÚSTREDIA VČELÁRSKYCH SPOLKOV 

NA SLOVENSKU 

Cena: 5,00 € 

Výška pohára: 23 cm 

          

 

 

 

 

OBAL NA 3 KS MEDU 0,5KG 

Cena: 0,10 €  

Šírka 8 cm  

Výška 12,7 cm (bez úchytky) 

Dĺžka 23,8 cm 
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PAPIEROVÁ TAŠKA S LOGOM SZV   

Cena: 0,35 €  

Šírka 10 cm  

Výška 34 cm (bez úchytky) 

Dĺžka 24cm 

 

 

PAPIEROVÁ TAŠKA S LOGOM SZV A 100. 

VÝROČIE – obojstranná potlač 

Cena: 0,52 €  

Šírka 10 cm  

Výška 34 cm (bez úchytky) 

Dĺžka 24cm 

 

 

 

*Niektoré obrázky sú ilustračné 

*Slovenský zväz včelárov si vyhradzuje právo upraviť cenu publikácie v závislosti od cien dodávateľa alebo počtu 

vydaných publikácií. 

*Publikácie objednávajte na  https://eshop.vcelari.sk/ 

https://eshop.vcelari.sk/

