
Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ, vážený pedagogický zbor, milí žiaci, 

veľmi sa tešíme, že Vás môžeme opäť po niekoľkých rokoch pozvať na výstavu 

VČELÁRSTVO 

v dňoch 4. – 20. novembra 2022, denne od 9.00 do 17.00 (program pre školy do 15:00) v priestoroch 

Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach na Mánesovej 23. 

Čo pre návštevníkov pripravujeme? 

Skúsení včelári vás zasvätia do tajomstiev života vo včeľom úli a výroby sladkého a liečivého medu. 

Určite viete, že veľké množstvo našej potravy existuje len vďaka opeľovaniu včelami. Až 86 % 

rastlinných druhov na zemi je totiž opeľovaných práve včielkami. A až 76% produkcie potravín 

v Európe máme vďaka nim. Okrem toho nám dávajú med, peľ, propolis, vosk, materskú kašičku 

a včelí jed, ktoré majú významné postavenie v liečiteľstve a kozmetike. 

Je preto veľmi dôležité zachovávať remeslo – včelárstvo a podporovať včelárov, ktorí sa o včielky 

starajú. Čo všetko takáto starostlivosť obnáša? Aký ďalší úžitok majú včely pre človeka? Ako im aj vy 

môžete pomôcť k zdraviu a prosperite? Aj na iné otázky radi odpovieme. 

Uvidíte živé včielky celkom zblízka bezpečne v pozorovacom úli, ochutnáte rôzne druhy lokálneho 

medu, priučíte sa a vyskúšate si výrobu sviečok/vianočných ozdôb z včelieho vosku. Chutný med 

a sviečky bude možné zakúpiť počas celého trvania výstavy. Súčasťou výstavy bude expozícia 

včelárskych pomôcok a prístrojov od historických po moderné, včelárskeho oblečenia, rôznych druhov 

úľov a výrobkov z včelích produktov.  Počas víkendu 12. a 13. 11. 2022 program obohatia odborné 

prednášky pre včelárov aj verejnosť a väčší počet vystavovateľov. 

Školy a iné ohlásené skupiny si môžu vopred dohodnúť sprievod včelára spojený s tvorivou dielňou (v 

prípade záujmu si prosím dohodnite termín na tel. čísle 0917 137 463).  

V cene vstupného (3€/žiak a 4 €/dospelý) je zahrnutý vstup do botanickej záhrady aj výstava  

„Včelárstvo“. Zároveň je celoročne sprístupnený včelársky náučný chodník, ku ktorému je možné po 

dohovore pripraviť pracovné listy pre žiakov. 

 

Na všetkých sa tešia 

Vaši botanici a včelári 

 

 

riaditeľ BZ UPJŠ v Košiciach      predseda AVS ZO Košice 


