
 

 

 

 

Odborná exkurzia  Česká republika 14.4.-16.4.2023 

Návšteva Ústavu včelařství, spracovne včelieho vosku 

a apiterapeutickej praxe s prednáškou, návšteva Včelí údolí s 

prednáškou, exkurzia na farmu chovateľa matiek s prednáškou, 

banského múzea a múzea Včelí Svět  

Cena: formou daru na účet ekologickej sekcie 200 eur  
 

Čo si treba zobrať: pas alebo OP, české peniaze  

Čo si treba zabezpečiť: cestovné poistenie v zahraničí (každý individuálne)  

 

Program: 

 

0. Deň (13.4. - štvrtok) 

Tí, ktorí prídu do Bratislavy skôr a ubytujú sa – individuálne alebo po dohovore a doplatku 

30 EUR (ak bude kapacita) si auto môžu zaparkovať na Svrčej 14. Tí, ktorí prídu vlakom, 

môžu využiť nočný spoj Zemplín (Humenné-BA) s príchodom o 5:33 hod. 

1. Deň ( 14.4. - piatok) 

 

Zraz pri pristavenom autobuse o 6:15 hod.  

Nástupné miesto: spred pumpy OMV pri AUPARKU,  Einsteinova 16 (pri Sade J. Kráľa) 

 

 



 

Odjazd z Bratislavy o 6:30 hod. 

 

Prejazd  slovensko-českou hranicou v Kútoch. Hygienické prestávky na pumpách každé cca 2 

hodiny. 

 

V PRVÝ DEŇ NEMÁME OBED V REŠTAURÁCII, TREBA SI ZOBRAŤ JEDLO 

A NÁPOJE SO SEBOU (alebo si kúpiť občerstvenie na pumpe).  

 

12:00 príchod Ústav včelařství Dol u Libčic - Exkurzia – odborná prednáška - ukážka metód 

kontroly napadnutia roztočmi, inseminačného zariadenia, výroby liečiv, možnosť zakúpenia 

včelárskych potrieb  

 

14:30 odjazd  

 

15:30 príchod na rodinnú farmy/spracovňu včelieho vosku, prednáška o spracovaní vosku, 

návšteva a výklad k apidomčeku a apiterapii, možnosť zakúpenia včelárskych potrieb  

 

18:30 Odjazd 

  

20:30 Večera, prenocovanie (ubytovanie s raňajkami)   

 

2. Deň ( 15.4. - sobota) 

 

7:00 raňajky  

 

8:00 odjazd  

 

9:00 príchod včelia farma/šľachtiteľská stanica chovu matiek kranskej včely, 300 včelstiev  

 

11:30 Odchod  

 

12:00 Obed   

 

14:00 Príchod do zariadenia Včelí údolí   

 

Sprievodcovaná prechádzka po záhrade – celoročná 

včelia pastva, atď 

 

Odborná prednáška s Dr. Švamberkom  

Večera  

19:00 Odchod  

 

Prenocovanie (ubytovanie s raňajkami) 

 

3. Deň ( 16.4. - nedeľa) 

 

7:00 raňajky  



 

 

8:00 odjazd do banského múzea, sprievodcovaná prehliadka 

11:00 odjazd autobusu  

12:00 obed 

13:00 odjazd  

14:00 hod interaktívne múzeum Včelí Svět  

Odchod autobusu: cca o 15:30 hod  

príchod do Bratislavy na Einsteinovu ulicu / Hlavnú stanicu o cca 19.00 hod.  

 

 

Tešíme sa na vás! 

Kontakt: Zuzana Juríčková, mail: jurickova@bardata.sk do Predmetu mailu uveďte: 

"Exkurzia ČR"  

Čaká nás viac ako 1100 km a veľa spoločných zážitkov.  

 

Registračný (prihlasovací) formulár: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflutMENXnpMgb7ycVkNTgpgL6KHXXXcFUDS

VKDsfKQDyQP2Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3g6onX6YlVu9irSIzh05lM

U-HXYxcefUrhy5hHwHbdNYDKMSN0uGazeV8  
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