
deti ku včelám.

Ako sa robí med? Ako žijú včely? 
Prečo je dôležité zachovať prírodnú diverzitu?
Vysvetlíme a bezpečným spôsobom priblížime

Urcite nás poznáte,minimáln
e náš med.

 Veríme, ze Vám chutí.ˇ
ˇ

Štastný vcelár,
ktorému neuleteli 
vcely ˇ

ˇ

A  toto som ja, možno ma aj stretávate v Toweri vo výťahu, 
alebo na chodbách, pretože tu pracujem už 10 rokov. 

Včelárstvo som zdedil po otcovi a nadšenie pre včely 
a  všetko okolo nich je súčasťou mojej osoby.
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deti ku včelám.
Som z regiónu Šaľa (Trnovec nad Váhom). 
Obhospodarujem 70 včelích rodín,
ktoré kočujem za včelou pastvou.

Tento rok som začal organizovať aj  praktické kurzy 
pre začínajúcich včelárov, na ktorých zaúčam 
do tajov včelárenia nadšencov včiel bez ohľadu na ich vek, 
vzdelanie, či spoločenský status...

Vybudoval som tiež menšiu medáreň, aby som mal vhodné 
podmienky nielen na spracovanie včelích produktov, 
ale aj na praktické ukážky, ktoré sú súčasťou našich kurzov 
a  firemných teambuildingov, na ktorých napr.  porovnávame 
aj fungovanie včelieho spoločenstva s fungovaním pracovného tímu. 

Svoju činnosť rozvíjam aj v oblasti vzdelávania detí na základných 
školách, zameranú predovšetkým na záchranu opeľovačov, formou 
vysádzania biopásov, ktoré sú hlavnými zdrojmi pre včeliu pastvu.
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deti ku včelám.

Názov projektu:  Deti ku včelám.

Cieľ:  Zakúpenie 20ks detských včelárskych overalov a rukavíc. 
 (Predpokladané náklady 1 000,- eur)

Zámer:  Našu ukážkovú včelnicu, ktorá je zatiaľ využívaná len začínajúcimi včelármi, by sme chceli používať aj pre bezplatné vzdelávanie 
detí, formou ukážok zo života včiel a spracovanie včelích produktov. Takýmto pútavým spôsobom  kedy deti priamo pozorujú včely v ich 
prirodzenom prostredí, by sme chceli rozvíjať ich záujem a vedomosti nielen ku včelám, ale celkovo k prírode a vštepovať im zmysel pre 
zodpovedné správanie k prírode a životnému prostrediu. 

Na našej včelnici sú vždy vítané aj individuálne návštevy, predovšetkým rodiny s deťmi, pre ktoré  máme tiež pripravený zaujímavý
príhovor o živote včiel spojený s pútavou prehliadkou úľov a včelích produktov. Ďakujeme za vašu priazeň a podporu.

Čerpanie podpory je možné cez občianske združenie Spolok včelárov Slovenska.

Peter Kováč. 
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