
 

 

Pozvánka na zahraničnú študijnú cestu pre včelárov 

do Českej republiky 

 

Národná sieť rozvoja vidieka SR organizuje v dňoch 13. – 15. júna 2018 odbornú študijnú 

cestu pre včelárov zo SR do susednej Českej republiky, zameranú na výmenu skúseností 

v oblastí včelárstva, inovácie a príklady dobrej praxi na včelárskej farme. 

 

Počet účastníkov je limitovaný. Zmena programu vyhradená. Časy v programe sú orientačné.  

Národná sieť rozvoja vidieka SR hradí účastníkom výdavky za ubytovanie*, stravu, dopravu 

a vstup do vybraných objektov. V prípade Vášho záujmu je potrebné účasť potvrdiť 

najneskôr do 08. 06. 2018 do 12:00 hod. e-mailom na kostal@arvi.sk.  V prípade otázok 

prosím kontaktovať garanta študijnej cesty: Ing. Peter Košťál, PhD. na telefónnom čísle +421 

37 733 64 02 alebo +421 908 931 207. Každému registrovanému účastníkovi odpovieme 

potvrdzujúcim e-mailom. Národná sieť rozvoja vidieka SR si vyhradzuje právo z osobitných 

dôvodov zrušiť študijnú cestu. 

*Ubytovanie je zabezpečené v 2 lôžkových izbách.  
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Program študijnej cesty pre včelárov do Českej 

republiky 

 

Streda  13. Júna 2018 

8:30  Odchod z parkoviska Agroinštitút Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra 

10:00  Odchod z čerpacej stanice OMV pri Auparku Bratislava – smer Česká republika 

cca. 13.00 Príchod  do „Včelí svet“ - Trhový Štěpánov 

13:30  Prehliadka unikátnej expozície včelstva 

15:30  Ukončenie prehliadky expozície  

15:45  Odchod z „Včelího sveta“ – smer Praha (prípadne okolie Prahy) 

  Príchod na miesto ubytovania do Prahy (prípadne okolie Prahy) 

Spoločná večera pre účastníkov 

 

Štvrtok 14. Júna 2018 

cca. do 8:00 Raňajky 

8:45  Príchod do „Výskumný ústav včelařský v Dole“ - Libčice nad Vltavou 

9.00  Exkurzia vo „Výskumnom ústave v Dole“ 

11:00  Ukončenie Exkurzie a odchod 

cca. 11:30 Spoločný obed pre účastníkov 

13:15  Príchod do „Včelařskej prodejny Praha – Modřany“ - Praha 

13:45  Odchod z „Včelařskej prodejny Praha – Modřany 

14:30 Príchod do „Múzeum Medoviny“ – zabezpečenie odborného výkladu 

spojeného s ochutnávkou produktov - Praha 

16:00 Odchod z Múzea Medoviny 

do 17:30 Voľný program v Prahe 



 

17:30  Odchod na miesto ubytovania do Prahy (okolie Prahy) 

Spoločná večera pre účastníkov 

Piatok  15. Júna 2018 

cca. do 8:00 Raňajky 

9:45  Príchod na „Včelařská farma  - med Cihlarovi“ - Úžice 

10:00  Prehliadka farmy 

12:00  Odchod z farmy – smer Slovensko 

cca. 16:30 Príchod na čerpaciu stanicu OMV pri Auparku Bratislava 

cca.  18:00 Príchod na parkovisko Agroinštitútu v Nitre 

 

 

 

 

 



 

Prihláška 

na zahraničnú študijnú cestu pre včelárov do Českej 

republiky 

 

Meno a priezvisko: ................................................................................................ 

Názov subjektu: ..................................................................................................... 

Adresa: .................................................................................................................. 

Telefonický kontakt: ............................................................................................. 

E-mail: .................................................................................................................... 

Číslo cestovného dokladu (č. OP):  ....................................................................... 

Miesto nástupu/výstupu**           ☐    Nitra                             ☐     Bratislava 

** Prosím označte miesto nástupu 

 

Touto prihláškou sa záväzne prihlasujem na Študijnú cestu pre včelárov do 

Českej republiky, v termíne 13. - 15. Júna 2018. 

 

........................................................ 

                                                                             (podpis) 

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov podpisom prihlášky udeľujem súhlas Agentúre pre rozvoj vidieka, 
Akademická 4, 949 01 Nitra a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava na spracovanie osobných údajov uvedených v prihláške na 
aktivitu za účelom registrácie účastníka aktivity a zabezpečenia služieb súvisiacich so 
študijnou cestou. Súčasne potvrdzujem, že uvedené údaje v rozsahu, v akom boli 
poskytnuté, sú pravdivé a správne. Taktiež potvrdzujem, že som bol informovaný/-á o práve 
tento súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. 


