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Plán podujatí ZO SZV Stupava v roku 2019. 

 
Prednášky ZO SZV Stupava sa uskutočnia v priestoroch malej sály alebo klubu 
dôchodcov (na 1. poschodí) MKIC Stupava (prístup z parkoviska na Kúpeľnej 
ulici) od 1730 v mesiacoch január a február od 1800 v marci 2019. Prístup k MKIC 
v Stupave nájdete na priloženom výňatku mapy Stupavy. Na prednášky tradične 
pozývame včelárov a záujemcov o prednášanú tému z celého Slovenska. Okrem 
prednášky doc. Ing. J. Haščíka, PhD., ktorá sa uskutočnila v jedálni reštaurácie 
Stupavská krčma v Stupave dňa 11.01.2019 na tému Najnovšie poznatky 
o klieštikovi V.d. a dopad na liečenie včelstiev, (z cyklu Prevencia a tlmenie 
chorôb včiel). Jednotlivé prednášky v zime a na jar 2019 sa uskutočnia 
v nasledovných termínoch: 
17.01.2019  prednáška Ing., Pavel Fiľo: Nové pohľady na Zákon minima (z cyklu 

Všeobecné včelárstvo). 
Prednášateľ Ing. Pavel Fiľo je riaditeľom SOŠ v B. Bystrici, kde sa robí vzdelávania 
včelárov formou kurzov. Na kurzoch vyučuje včelárstvo a sám chová 150 včelstiev 
v okolí Banskej Bystrice. 
Svoju prednášku zameria na najnovšie poznatky včelárskeho minima a ich dopad na 
chov včelstiev. Základom bude rovnomenný príspevok v Novom včelařovi, ktorý bude 
doplnený o názorné ukážky. 

 

14.02.2019 Výročná členská schôdza na ktorej okrem štandardného programu 
bude prednáška tajomníka našej ZO SZV J. Haščíka: Mor a hniloba včelieho 

plodu (z cyklu Prevencia a tlmenie chorôb včiel) 
Pozornosť bude venovaná príčinám a následkom moru i hniloby včelieho 
plodu a jeho zdolávaniu. V minulej sezóne sa vyskytli dve ohniská MVP 
u našich včelárov. V tejto súvislosti je nanajvýš potrebné venovať zvýšenú 
pozornosť na našich včelniciach. Rozpoznanie klinických príznakov je 
podstatnou podmienkou zamedzenia šírenia nákazy. Taktiež bude venovaná 
pozornosť zdolávaniu nákazy. Ďalej v rámci prednášky bude tradične 
prezentácia skúseností z využitia kontroly meliva zimujúcich včelstiev na 
zistenie zdravotného stavu včelstiev ako aj rozpoznanie príznakov patogénov 
vo včelstvách, zásady i význam monitorovania včelstiev a postup ich 
ozdravenia. 

21.2.2019 prednáška; Ing. František Texl: V jednoduchosti je krása (z cyklu 
Technológia včelárenia). 

Prednášateľ je známym včelárskym odborníkom v ČR. Na znojemsku 
obhospodaruje cca 150 včelstiev. Od roku 2005 je profesionálnym včelárom, 
je členom sekcie profesionálnych včelárov ČR. Zameranie: produkcia 
a predaj medu a medoviny. Má rozmnožovací chov včelích matiek. Publikuje 
v časopise Moderní včelař a prednáša vybrané včelárske témy. Osnova 
prednášky: 

1. Každý nejako začína 
2. Langstroth - svetový úľ 
3. Priestor pre racionalizáciu 
4. Drinu strojom 
5. Metodika obsluhy úľa langstroth 

                                                           
 Výňatok mapy Stupavy s prístupovými trasami k MKIC nájdete na tretej strane. 
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21.03.2019 prednáška; Johann Fuchs.: „Ekologický chov včiel“: Prednášateľ je 
známym Rakúskym odborníkom vo včelárstve, chová 300 včelstiev, vedie 
oplodňovaciu stanicu pod línie Sklenár v Mistelbachu. Propagátor chovu 
včelstiev Sklenár ekologickým spôsobom. Prednáška bude tlmočená 
z angličtiny.  
Poznámka: Prednáška bude v klube dôchodcov, 1. posch. MKIC. Osnova 
prednášky: 

1. Zimovanie včelstiev v jednom nádstavku Zanderovej rámkovej miery 
2. Jarná redukcia úľového priestoru podľa veľkosti/sily včelstiev, 
3. Kvitnutie čerešne vtáčej: ako získať maximálnu znášku a početnosť včelstiev?  
4. Systém rotácie/zámeny medníkov pri agátovej a letnej znáške  
5. Využitie obmedzenia kladenia matky na redukciu početnosti roztočov a dodatočnú 

mednú znášku 
6. Skúsenosti s využitím metódy VAR controle cage (väznenie matky v malej klietke) 

v priebehu októbra s následným ošetrením včelstiev sublimátom kyseliny šťaveľovej 
7. Diskusia a demonštrácia postupov na úľovej zostave 

Poznámka: prednáška sa uskutoční v klube dôchodcov na 1. poschodí 
MKIC Stupava od 18 do 20 hod. 

 
20. apríla 2019 „Seminár chov včelích matiek“ – seminár s praktickými ukážkami 

chovu matiek povedie registrovaný chovateľ matiek Michal Vinc. Od 900 do 
1100T sa v priestoroch jedálne reštaurácie Stupavská krčma“ uskutoční 
teoretická časť seminára. Následne na včelnici Antona Grambličku v katastri 
Lozorna (odbočiť za golfovým ihriskom) uskutoční praktická ukážka chovu 
včelích matiek. 

7. júla 2019 Včelárska nedeľa, ktorej súčasťou bude prednáška Nový prístup 
k chovu včiel z cyklu Technológia včelárenia, ktorú prednesie Mgr. 
Roman Linhart. Včelárska nedeľa sa uskutoční od 14 hodiny v priestoroch 
reštaurácie „Stupavská krčma“. Prednášková časť seminára bude v priestoroch 
jedálne, diskusia a pohostenie budú na nádvorí reštaurácie. 

Osnova seminára: 
1. Nové poznatky o chove včiel  
2. Aplikácia nových prístupov. 
3. Možnosti liečenia včelstiev proti roztočom V.d. v tejto technológii 
4. Dosiahnuté výsledky 
5. Vhodná úľová zozstava 

 
 
Výbor ZO SZV sa teší na stretnutia včelárov z celého Slovenska v Stupave. 
 
 
 

V Stupave 8. januára 2019.   výbor ZO SZV  
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Prístup k Mestskému kultúrnemu a informačnému stredisku v Stupave 

 

Prístup k MKIC Stupava zo smeru od Bratislavy je na priloženej sekvencii mapy Stupavy 
vyznačený červenými a od Malaciek a Lozorna modrými šípkami. Žltou je označená Hlavná 
ulica. Ak prichádzate od Bratislavy z Hlavnej ulice je potrebné odbočiť pri bývalej budove 
obchodu BILLA. Prichádzajúci zo smeru od Malaciek a Lozorna po prechode prvej veľkej 
križovatky pokračujú v priamom smere. Po pravej strane minú Mestský úrad, v ľavo začne 
oplotenie parku až prídu k prvej možnosti odbočenia v pravo. Tu budú pokračovať po trase 
vyznačenej modrými šípkami až prídu na Agátovú ulicu, kde sa obe prístupové trasy spoja. 
Ďalej pokračovať po vyznačenej trase na parkovisko pri zadnom vchode do budovy MKIC. 

Výňatok mapy s vyznačením prístupových trás k MKIC Stupava 

 


