
 

 

Zájazd Slovinsko 16.3.-18.3.2023 

Program na odbornom vzdelávacom podujatí pre rozvoj 

podnikania v apituristike a diverzifikácie včelárskych aktivít, 

návšteva najväčšej slovinskej včelárskej výstavy a iných odborno-

kultúrnych cieľov   

 

Cena zájazdu formou daru pre Ekologickú sekciu SZV: 230,00 €/os 

 
V cene je: doprava (1100 km), 2x ubytovanie v hoteli***, 2x raňajky a 2x obed, vstupy na 

vzdelávacie podujatia a na včelársku výstavu ako aj vstupy do múzejných a iných 

expozícií  

 

Čo si treba zobrať: pas alebo OP 

 

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

 

Program: 

 

1. Deň ( 16.3. - štvrtok) 

 

Nástupné miesto: Pumpa OMV Aupark, Petržalka Einsteinova 16  

Zraz pri pristavenom autobuse o 15:45 hod.  

 

Odchod o 16:00 smer hranica Rakúsko 

 

 

 



 
 

Prejazd  slovensko-rakúskou hranicou. Hygienické prestávky na pumpách alebo odpočívadlách 

každé cca 2 hodiny. ZOBERTE SI JEDLO A NÁPOJE SO SEBOU - kvôli neskorému príjazdu 

do Ľubljany nezabezpečujeme večeru (môžete si kúpiť občerstvenie na pumpách) 

 

21:00 príchod do Ľubľany, ubytovanie na hoteli*** v centre mesta 

 

2. Deň ( 17.3. - piatok) 

 

7:00 raňajky 

8:00 odchod autobusom na Včelársku akadémiu na Ústave poľnohospodárstva    

 

8:15 Úvodné slovo a privítanie vedúcou Slovinskej včelárskej akadémie Valentinou 

Cvjetković V roku 2018 bola na základe zákona o poľnohospodárstve zriadená Slovinská 

včelárska akadémia ako organizačná zložka Ústavu poľnohospodárstva. Včelárska akadémia je 

zameraná na vzdelávanie cudzincov, lektorov a verejnosti v oblasti včelárstva, bola založená s 

cieľom odovzdávať slovinské znalosti, kompetencie a prax vo včelárstve.   

8:30 Odborné vzdelávanie o apituristike s lektorkou Včelárskej akadémie Tanjou Arih 

Korošec Slovinsko je svetoznáme svojou propagáciou včelárstva ako národného kultúrneho 

dedičstva, v OSN presadilo Svetový Deň včiel, predmet včelárstvo sa povinne vyučuje na 

základných školách, atď. Včelnice slovinských včelárov ponúkajú rôzne formy apiterapie 

(dýchanie ovčeleného vzduchu, masáže a i), majú domáce obchodíky s medovníčkami, 

domácimi sirupmi, ochutenými medmi, mydlami, medovými lízatkami a pod. Včelín je vždy 

v duchu tradičnej slovinskej architektúry a mnohé z nich sú certifikované a zaradené v ponuke 

apiturizmu ako produktu cestovaného ruchu. Propagáciu im zabezpečuje včelársky zväz ale aj 

rôzne iné organizácie zamerané na turizmus.   

O lektorke: Tanja Arih Korošec začala v roku 2006 rozvíjať apiturizmus v spolupráci so 

Včelárskym zväzom Slovinska. Založila značku ApiRoutes, ktorá sa venuje propagácii a 

marketingu apiturizmu v Slovinsku a je koordinátorkou pracovnej skupiny Apimondia pre 

apiturizmus. Pri tvorbe poznávacích programov ApiRoutes zvyšuje povedomie o dôležitosti 



ochrany včiel a prírody. Ako koordinátorka pracovnej skupiny pre apiturizmus v Apimondii je 

zodpovedá za prenos vedomostí a úspešného slovinského modelu apiturizmu do iných krajín 

po celom svete.  

 

Preberané témy: 

- Svetové trendy cestovného ruchu a ich ponuka  

- Systém certifikácie poskytovateľov apiturizmu v Slovinsku (tradícia, sieť, certifikácia, trendy 

v cestovnom ruchu) 

- Apiturizmus ako ekonomická príležitosť a pridaná hodnota klasického včelárenia 

- Osvedčené postupy rozvoja včelárskych fariem za účelom podnikania v Slovinsku. 

11:30 Odchod zo Včelárskej akadémie  

12:20 Príchod do Idrie – baníckeho mesta, ktoré je od roku 2012 zapísané na zozname 

svetového dedičstva UNESCO. 

12:30 obed  

13:30 interaktívne múzeum spracovania ortuti so sprievodcom a exkurzia do banskej 

šachty. Prehliadková trasa má dĺžku 1200 metrov a je v hĺbke 96 metrov. Dostaneme 

ochranné oblečenie (kabáty) a prilby. Je potrebná vhodná obuv. Teplota v bani je okolo 13 °C. 

Sprievodné slovo je v Slovinčine. Audio v Češtine. Po vyjdení z bane si pozrieme banícku 

techniku na ťahanie vody z bane a ťažbu a mini botanickú expozíciu. Pôjdeme si pozrieť 

mesto a mestský včelín.   

18:30 Presun do Ľubljany – individuálna večera a obhliadka mesta, prenocovanie na hoteli***  

 

3. Deň ( 18.3. - sobota) 

6:30 raňajky  

 

7:30 odchod z hotela 

 

8:20 sprievodcovaná exkurzia do Ekomúzea chmeľu a pivovarníctva – tradícia, pestovanie 

a spracovanie chmeľu, výroba piva, história. Múzeum je v priestoroch bývalej sušiarne 

chmeľu rozmiestnené na štyroch podlažiach, veľmi obľúbený turistický cieľ so zaujímavými 

expozíciami.  

9:30 Odchod do Celje  

9:50 príchod na výstavisko 46. ročníka výstavy ApiSlovenija (lístky budeme mať vopred)  

„Apislovenija – Dni včelárstva“ je najväčšie včelárske podujatie v Slovinsku, ktoré ponúka 

pestrý výstavný program - včelársku techniku, novinky vo včelárstve, zariadenia na apiterapiu. 

So vstupenkou na výstavisko máte v cene aj návštevu ďalších podujatí (v ďalších výstavných 

pavilónoch), ktoré tu budú prebiehať: Dni poľovníctva, Dni rybárstva, Festival kávy, 

Altermed (alternatívna medicína). Zastúpené sú najmä zariadenia zo Slovinska, Srbska, 

Maďarska, Rakúska, Chorvátska, Poľska a Nemecka. Môžete si nakúpiť aj tovar, nakoľko 

v autobuse bude dosť miesta.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/2012
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A9_dedi%C4%8Dstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A9_dedi%C4%8Dstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/UNESCO


 

13:20 Odchod z výstaviska 

13:40 obed 

14:30 odjazd do Bratislavy  

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 Slovinsko"  

Čaká nás 1100 km a veľa spoločných zážitkov.  

 

Registračný (prihlasovací) formulár: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedAEmC72sw_tAZ1himRAJfzjzQEPhRk

H8DIPy3VBLQ8RR0Kw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jurickova@bardata.sk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedAEmC72sw_tAZ1himRAJfzjzQEPhRkH8DIPy3VBLQ8RR0Kw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedAEmC72sw_tAZ1himRAJfzjzQEPhRkH8DIPy3VBLQ8RR0Kw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Mapka trasy:  

 


