
Kurz chovu včelích matiek 

 

Ústredie Spolku včelárov Slovenska pripravuje Kurz chovu včelích matiek pre začiatočníkov.  
 
Dátum:                2. – 3. júna 2012 
Miesto konania: teoretická časť kurzu – turistická ubytovňa Sivá Brada, okr. Levoča 
                            praktická časť kurzu – včelnice prednášajúceho chovateľa včelích matiek 
 
Program: 
2. 6. 2012 (sobota)  
 

•   9.00 – 10.00  -   prezentácia účastníkov 
• 10.00 – 10.10 -    otvorenie kurzu, začiatok 
• 10.10-   13.00 -    teoretická časť kurzu – prednášky I. časť 
• 13.00 – 14.00  -   obedňajšia prestávka 
• 14.00 – 17.00  -   teoretická časť kurzu – prednášky II. časť 
• 17.00 – 18.00  -   skúšobný test 
• 18.00 – 18.30  -   vyhodnotenie písomného testu 
• 18.30               -  záver prvého dňa kurzu 

 
 
3. 6. 2012 (nedeľa) 
 

•   9.30 – 10.00  -   presun účastníkov na včelnice chovateľa včelích matiek  
• 10.00 – 13.00 -    praktická časť  kurzu chovu včelích matiek a v rámci toho:  – spôsob 

a metóda chovu včelích matiek, príprava chovného včelstva, príprava umelých matečníkov, 
postup pri chove trúdov, príprava umelých matečníkov, ukážka prelarvovania, škôlkovanie 
matečníkov, postup pri príprave včiel pre ich napĺňanie do oplodniačikov, plnenie 
oplodniačikov včelami – neoplodnenou matkou, označovanie matiek, zúžitkovanie matiek vo 
včelstvách, zasielanie matiek atp. 

• 13.00 – 14.00  -   odovzdanie osvedčení o absolvovaní kurzu úspešným absolventom 
• 14.00 – 14.30  -   záver, ukončenie kurzu 

 
       Pre účastníkov kurzu je možnosť zabezpečenia ubytovania a nocľahu priamo v mieste konania 
teoretickej časti kurzu. Taktiež je možné zabezpečenie stravovania v rozsahu:  

- v sobotu (2. 6.  2012) obed + večera 
- v nedeľu (3. 6. 2012) raňajky + obed  

 
Cena za stravu komplet v sobotu a v nedeľu včetne ubytovania je 20 Eur. 
Ubytovanie, stravu a dopravné náklady na miesto konania kurzu a späť domov si hradí každý účastník 
kurzu sám.  
 
         Záujemcovia z radov Spolku včelárov Slovenska sa môžu prihlásiť záväzne písomne  prihláškou 
uverejnenou v časopise Slovenský včelár  číslo 5/2012, ktorú je potrebné zaslať na SÚ SVS v termíne 
do 28. 5. 2012. 
 
      Vzhľadom na predpokladaný vysoký záujem účastníkov kurzu a obmedzené kapacitné možnosti 
(max do 20 účastníkov) bude účastníkovi kurzu potvrdená jeho prihláška a zaradenie do kurzu až po 
obdržaní jeho úhrady kurzovného vo výške 5,- Eur  poštovou poukážkou  (modrou) na adresu: Spolok 
včelárov Slovenska, Oravická 612/12, 028 01 Trstená a to najneskôr do 31.5.2012. 
 


