
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slovenský zväz včelárov 
pozýva všetkých priaznivcov včelárstva na  

výstavu Včelár do Trenčína 
 
 

Dňa 8.-9. októbra 2021 sa na výstavisku Trenčín uskutoční výstava                                           
JESEŇ V ZÁHRADE a VČELÁR. 
 
 

Slovenský zväz včelárov pripravil pre návštevníkov zaujímavý program ako 
vyhodnotenie súťaže o najlepší med, medovinu, peľ, medovník 2021, verejnú 
degustáciu medoviny (viac ako 80 druhov), ochutnávku včelích produktov, 
prednášky a poradenstvo na témy, ktoré aktuálne trápia včelárov. 
Vystavovatelia budú ponúkať zariadenia na chov včiel, spracovanie medu, vosku, 
výrobu medzistienok, úľové váhy a iné včelárske potreby.  
 
Deti si budú môcť vyskúšať včelársky hry, učiť sa o živote včiel, ktoré zabezpečia 
včelárske krúžky SZV.  
 
 
 



Sprievodný program 
 
Piatok, 8.10.2021 
Pavilón  7, stála expozícia SZV 
  9:00 – 16:00 Prezentácia včelárskych krúžkov 

  Včelárske hry pre deti 
  Ochutnávka medu a včelích     

produktov 
Verejná degustácia medoviny - 
Medovinka roka 2021 

 
10:00 – 10:15 Otvorenie výstavy, slávnostný    

príhovor predsedu SZV Ing. 
Milana Rusnáka 

10:00 – 15:00  Verejná degustácia medoviny - 
Medovinka roka 2021 

Prednášky 
11:00 – 12:30  Ako začať včeláriť a čo budem 

potrebovať  
Dušan Dedinský 

13:00 – 14:30  Chov a rozmnožovanie včelstiev 
a chov matiek  
Mgr. Blanka Vincová  

14:30 – 16:00  Ako čerpať dotácie pre včelárov 
z NV 337/2019 Z.z. Ing. Jozef 
Čápek, PhD. 

  
 
Odborné poradenstvo, konzultácie v oblasti 
včelárstva 
10:00 – 11:30 Ako čerpať podporu pre 

začínajúcich včelárov, nakúp 
úľov a včelstiev, vypracovanie 
projektov zabezpečenia 
efektívnych pastevných 
podmienok včelstiev 

12:30 – 14:00 Ako čerpať podporu na 
technické pomôcky, liečenie, 
premiestňovanie včelstiev, 
nákup včelích matiek, ochranu 
včelstiev pred voľne žijúcou 
zverou 

Sobota, 9.10.2021 
Pavilón  7, stála expozícia SZV  
  9:00 – 16:00 Prezentácia včelárskych krúžkov 

  Včelárske hry pre deti 
  Ochutnávka medu a včelích     

produktov 
Verejná degustácia medoviny - 
Medovinka roka 2021 
 

10:00 – 10:20 Udeľovanie vyznamenaní 
včelárom  

10:20 – 11:00 Vyhodnotenie celoslovenskej 
súťaže o najlepší med, 
medovinu, včelie produkty 

Prednášky 
11:00 – 12:30 Podmienky ekologického 

včelárenia  
  Mgr. Martin Garaj, PhD. 

13:00 – 14:30 Včelárenie bez chémie  
v ekologickom chove včiel, 
apiterapia   
Mgr. Anastázia Černáková 

14:30 – 16:00 Chov a rozmnožovanie včelstiev 
Ing. Anna Novosadová  

 
 
Odborné poradenstvo, konzultácie v oblasti 
včelárstva 
10:00 – 11:30 Ako čerpať podporu pre 

začínajúcich včelárov, nakúp 
úľov a včelstiev, vypracovanie 
projektov zabezpečenia 
efektívnych pastevných 
podmienok včelstiev 

12:30 – 14:00 Ako čerpať podporu na 
technické pomôcky, liečenie, 
premiestňovanie včelstiev, 
nákup včelích matiek, ochranu 
včelstiev pred voľne žijúcou 
zverou 

 
 
 
 



Na  základe vývoja situácie  a  informácií  R U V Z  Trenčín  sa bude 
môcť  spoločný  projekt  výstav    
J E S E Ň    V    Z Á H R A D E   a  V Č E L Á R  uskutočniť v režime OTP, čo znamená Očkovaný – 
testovaný – prekonal Covid. 
očkovaný – plne zaočkovaný oboma dávkami vakcíny 
testovaný – s platný PCR alebo LAMP testom, 72 hodín  od odberu alebo s antigénovým testom 
48 hod od odberu 
prekonal Covid – lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid, pred nie viac ako 180 
dňami.  
 
V celom areáli je nutné nosiť respirátor,  ktorý je možné si zložiť len bezprostredne 
pred  konzumáciou, dodržiavať rozostupy a používať dezinfekčné prostriedky. 
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami v Trenčíne. 

 
 


