Prvá spolková školská včelnica
tesne pred svojim dokončením
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Budovanie prvej spolkovej školskej včelnice sa dostáva do svojho finále...
Celých dlhých 80 rokov trvalo slovenským spolkovým včelárom nadobudnutie odhodlania pre vybudovanie nového prezentačno-účelového, náučného a školiaceho včelárskeho strediska, obdobného tomu, aké s nadšením, s entuziazmom a zápalom vybudovali
naši dedovia a otcovia v r. 1929 až 1932
v Kráľovej pri Senci.
Práce na prvej spolkovej školskej včelnici v Trstenej neďaleko Sekretariátu Ú SVS sa
dostávajú do svojho finále. „Je pre nás veľmi

ka a k dispozícii (pre svoje stretávanie sa,
vzdelávanie, získavanie skúseností, odborný
rast, osvetu a propagáciu včelárstva, čerpanie poznatkov – zaujímavo vyhotovený včelársky náučný chodník, ďalej zariadenie na využívanie moderných úľových zostáv vyhotovených pre štyri najznámejšie a najpoužívanejšie naše i svetové rámikové miery
(Langstroth, Dadant, slovenské „B“ a Balogh) špeciálnej a osobitnej konštrukcie navrhnutých a zostrojených pre kombinované tech-

„Gro všetkých prác som si preto zabezpečoval svojpomocne sám a náklady hradil vo
vlastnej réžii. Počet hodín strávených tvrdou
prácou v rámci budovania školskej včelnice
od r. 2008 spolu s mojimi rodinnými príslušníkmi sa blíži ku dvom tisíckam...Avšak zlé
jazyky vám dnes závidia už nielen nos medzi
očami, ale aj tvrdú manuálnu a fyzickú prácu..., pretože tá vás údajne mobilizuje, zoceľuje a zušľachťuje... Ináč to asi dnes už nejde.
Ušľachtilé vlastnosti akými v neporovnateľne

pozitívnym zistením a milým prekvapením, že
toto svojou veľkosťou nie až tak monumentálne a veľkolepé zariadenie akým bol v minulosti včelársky skanzen a paseka v Kráľovej
pri Senci (priamo úmerné počtu členov nášho
Spolku – pozn. redakcie), ale o to útulnejšie
a prívetivejšie zariadenie slúži svojmu účelu
a poslaniu už pred jeho definitívnym dokončením...“ uviedol na margo zistených pozitívnych výsledkov jednodňovej kontroly vykonanej začiatkom novembra 2013 vedúci
trojčlennej kontrolnej skupiny PPA SR – Ing.
P. Pohánka.
Zmluvné zabezpečenie spolupráce s Gymnáziom M. Hattalu v Trstenej od r. 2009 vzdialeného od školskej včelnice necelých 200 m,
viac-menej na jednej a tej istej ulici, ďalej intenzívna spolupráca s Centrom voľného času
v Trstenej a viaceré návštevy študentov stredných škôl v r. 2012 a žiakov základných škôl
i členov školského včelárskeho krúžku na
školskej včelnici od septembra 2013, ktorá je
veľmi výhodne a strategicky umiestnená necelých 60 metrov od železničnej stanice a autobusovej zastávky - na okraji priemyselnej
zóny mestečka Trstená, je ďalšou v poradí
z mnohých nezanedbateľných devíz a priorít
tejto novej pýchy slovenských spolkových
včelárov, ktorí sa stali outsiderami svojho
vlastného včelárskeho majetku, a to v dôsledku nepochopiteľného egoizmu členov i funkcionárov SZV po r. 1990, ktorí si sebecky
v predchádzajúcom totalitnom období neprávom prisvojili celý majetok slovenských včelárov nadobudnutý a vybudovaný do r. 1990...
Centrá voľného času, včelárske krúžky,
základné, stredné odborné i vysoké školy,
včelárski odborníci, súčasní i budúci hobby
i profesionálni včelári tak dostávajú do vien-

nológie včelárenia) jedinečné a na slovenské
pomery veľmi zaujímavé včelárske zariadenie.
Je len na škodu veci, že nie veľmi ústretový prístup samotného MPRV SR a vrcholového predstaviteľa SZV a OZ Slovenská
včela, ako aj závisť, nedoprajnosť, upodozrievanie a mnohé ďalšie negatívne prejavy správania sa a chápania niektorých slovenských
aj rádových včelárov zbytočne komplikujú,
brzdia a tým spomaľujú finalizáciu terénnych
úprav a tempo dokončievacích prác, zabezpečovanie elektronického audiovizuálneho
a počítačového dovybavovania celého komplexu, ale aj plnohodnotnú činnosť už fungujúceho včelárskeho krúžku „Mladý včelár“
zriadeného pri Centre voľného času v Trstenej.

ťažších predchádzajúcich dobách uplynulého
storočia disponovali a oplývali členovia včelárskych spolkov, medzi ktoré nesporne patrili svedomitosť, nadšenie a zápal pre spoločnú, kolektívnu vec, spolupatričnosť, vzájomnú pomoc, úctu nielen k materiálnym ale aj
k duchovným hodnotám, z ktorých v rámci
individuálneho vnímavého svedomia vyvieralo aj zodpovedné a svedomité konanie a správanie sa ako mám ja možnosť osobne vnímať
a okusovať – sa aj z charakterov a pováh
dnešných ľudí, slovenských včelárov z pomedzi nich nevynímajúc z podstatnej časti
a v značenej miere už dávno vytratili a vymizli... Všetko prevalcoval egoizmus a sebectvo.“

„Za vyše poldruharočné obdobie som
z fondov EÚ a Národného programu v rámci
podpory a refundácie vynaložených nákladov
v súvislosti s budovaním tejto školskej včelnice neobdržal ani jedno euro“ – uviedol kontrolnej skupine PPA SR jej projektant, nadšený a obetavý budovateľ a predseda nášho
Spolku – Ing. P. Kameník.

Nadšencov a zapálených ľudí, odhodlaných podstúpiť „krížovú cestu na Kalváriu“
dnešnej doby a neprajného prostredia (i keď
smerujúcu k ušľachtilému cieľu, ktorým môže
byť napr. vybudovanie tak potrebného a pre
súčasnosť i budúcnosť užitočného včelárskeho zariadenia, akým je už vyššie popísaná
školská včelnica) je žalostne málo...
Buďme im preto za toto ich odhodlanie
a svetielko v dnešnom pesimizme doby povďační...!
Spoločne s pozvánkou adresovanou Ministerstvu školstva SR, VÚC Žilinského samosprávneho kraja a všetkým školským zariadeniam Vás, vážení priatelia včelári i všetkých čitateľov nášho Slovenského včelára spolu
i s vašimi rodinnými príslušníkmi pozývame
už od jari 2014 ku nám do Trstenej na návštevu prvej spolkovej školskej včelnice, (z postupného budovania ktorej na nevyužívanej,
krovinami zarastenej zelenej a močaristej lúke
vám ponúkame k dispozícii k nahliadnutiu pár
zaujímavých fotozáberov už v tomto vydaní
nášho Slovenského včelára).
Sekretariát Ú SVS

