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Pozvánka na XXII. mezinárodní konferenci zlepšovatelů a vynálezců 

XXII. konference zlepšovatelů a vynálezců spojená s mezinárodní včelařskou výstavou se 

koná ve dnech 8. – 9. 10. 2020 v Trenčíně na Výstavišti Expo Center. Současně probíhají 

výstavy zahrádkářů Jahrada 2020 a Hurá do zahrady. 

Pořadatelem je Slovenský zväz včelárov ve spolupráci s Českým svazem včelařů. Konference 

se uskuteční pouze v případě příznivé epidemiologické situace související s nákazou Covid-19. 

Ústředním heslem akce je Výzkum, vzdělávání, praxe = inovace ve včelařství 

Výstava zlepšovatelů, vynálezců, prodejců a výrobců včelařských potřeb se koná od pátku 8. 

10. 2021 do soboty 9. 10. 2021. 

Konference zlepšovatelů se koná 9. 10. 2021. 

 

Harmonogram: 

 

• 7. 10. 2021  

• 08:00 – 17:00     Instalace exponátů 

  

• 8. 10. 2021  

• 09:00 – 17:00     Výstava  

• 10:00                  Zahájení výstavy 

 

• 9. 10. 2021 

• 09:00                  Zahájení odborné konference 

 

• Odborná konference: 

• 09:05 – 10:30   Plemenářská práce a chov matek 

Ing. Ján Kopernický, PhD., jankoliptov@gmail.com, +421 902 723 528                             

                                  

• 10:35 – 12:00   Včelí produkty, získávání, zpracování a apiterapie  

Ing. Zuzana Juríčková, PhD., jurickova@bardata.sk,  +421 905 436 414    

                                  

• 12:05 – 13:30    Choroby a nákazy včelstev                                                   

                                      Ing. Dalibor Titěra, CSc., titera@beedol.cz, +420 607 985 393  

 

• 13:30 – 15:00    Včelařská zařízení, pomůcky a ošetřování včelstev   

                                       Dr. Ing. František Kamler, kamler@beedol.cz, +420 220 940 480 

• 15:05 – 16:30    Profesionální včelaření                                                                                    

                          Ing. Jaroslav Gasper, JGasper@seznam.cz, +421 903 864 025 
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• 9. 10. 2021 

• 11:00                  Vyhlášení výsledků soutěže 

 

Odborná témata konference: 

1. Plemenářská práce a chov matek 

2. Včelí produkty, získávání, zpracování a apiterapie 

3. Choroby a nákazy včelstev 

4. Včelařská zařízení, pomůcky a ošetřování včelstev   

5. Profesionální včelaření 

 

Na konferenci je možno přihlásit referáty o délce cca 15 minut nebo postery (plakáty) o 

maximálních rozměrech 80 × 100 cm. Pro přednášející bude k dispozici dataprojektor. 

Přihlášky referátů a posterů na konferenci posílejte na sekretariát SZV sekretariat@vcelari.sk 

nejpozději do 15. 9. 2021. 

 

Soutěžní kategorie pro zlepšovatele: 

 

1. Zařízení využitelná pro hobby včelaře  

2. Zařízení využitelná pro profesionální včelaře   

3. Audiovizuální a knižní publikace na téma včelařství 

4. Dekorativní předměty ze včelích produktů  

 

Přihlášky zasílejte do 15. 9. 2021 na e-mailové adresy sekretariat@vcelari.sk 

a milan.janco61@gmail.com. 

 

Pro jednotlivé exponáty budou k dispozici výstavní kóje o rozměrech 2 × 2 metry. Dodání 

výstavních exponátů a jejich instalace proběhne 7. 10. 2021. V případě speciálních požadavků 

(např. větší prostor, připojení elektrické energie) je nutné je s dostatečným časovým předstihem 

informovat sekretariát SZV. 

SZV vystavovatelům hradí náhradu za cestovní výdaje spojené s výstavou a také ubytování 

podle pravidla jeden exponát = jedna úhrada cestovného + jedno ubytování. 

Vítězné exponáty budou oceněny. 

Aby byl exponát vybrán na výstavu, musí splňovat tyto požadavky: nový nápad, usnadnění 

práce se včelstvy, efektivita a celkový přínos.  

Na výstavu a do soutěže nelze přihlásit exponát, který už byl vystaven na minulých výstavách. 

Tito vystavovatelé nebudou moci na výstavním stánku provozovat ekonomickou činnost, tedy 

prodávat výrobky. 

 

Výrobci, vystavovatelé a obchodníci se včelařskými pomůckami a zařízeními si mohou 

pronajmout prodejní plochu za zvýhodněných podmínek přímo u EXPO Center, a.s., v Trenčíně. 

 

Kontakt:  

Bc. Henrieta Dunčková  
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Tel: +421/32/ 7704 325  

Mobil: +421/ 915 771 269  

Fax: +421/32/ 7704 324  

dunckova@expocenter.sk  

 

Adresa výstaviště: 

EXPO CENTER a.s. 

K výstavisku 447/14 

911 40 Trenčín 

Slovenská republika 

Ubytování: www.booking.com/Trencin-Hotely 

 

 

 

                                                                                        Ing. Milan Rusnák 

                předseda SZV 
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