
8:30 - 9:45  príchod/registrácia, účastníkov
9:45  - 10:00 otvorenie
10:00 – 12:30 Ralf Rößner

„Hlinené včelíny alebomaštaľ pre včely.”
Podľa najnovších ustanovení EU sa stajne pre 
dobytok smú budovať už len na spôsob voľného 
ustajnenia. Dnes veľmi presne vieme, že zdravie 
našich úžitkových zvierat má priamy súvis so 
spôsobom ich chovu. Dôsledne to samozrejme platí 
aj pre naše včely. Chov v hlinených úľoch sa ukazuje 
ako najlepšia alternatíva k zvyčajnému chovu v
debničkových úľoch. Radi by sme pohovorili 

o praktickej stránke metódy hlinených úľov, 
o všetkých jej za a proti. 
Živá diskusia bude vítaná. Váš Ralf Rößner

12:30 – 13:30 prestávka

14:00 – 16:00 Dušan Dedinský 
„Harmonický chov včiel/včelstva bez 
stresov.”
Skúsenosti s chovom včiel:
15 rokov bez cukru (zakrmovania), 
3 roky bez chémie, 
minimalizovanie zásahov do včelstva,
stavebné rámiky ako indikátor nálady a harmónie.

16:15 – 17:49 spoločná diskusia k obom prednáškam
18:00 predpokladaný záver seminára

Ralf Rößner
Dušan Dedinský

Martin Raček

Vás pozývajú na seminár: 

VČELA
DAR ALEBO PROSTRIEDOK?

25. februára 2017   Včelárska paseka – Kráľová pri Senci
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PROJEKT 

Už Einstein povedal vo svojom výroku „Keď vymrú včely, ľudstvu 
nezostáva viac, než štyri roky života.“
Včelárenie je životný smer (prúd). Uvedomil som si existenciu 
dvoch prúdov, ktoré dnes idú vedľa seba, ale už vykazujú výrazne 
znaky vzďaľovania. Dôsledkom rozdelenia jedného prúdu na dva 
a ich následného vzďaľovania je vždy rozpor. Ten by nenastal, iba 
ak by sa tie dva prúdy znovu spojili, alebo aspoň čiastočne 
prepojili.
V oboch prúdoch včelárenia sa dosiahla veľmi vysoká úroveň 
poznania a na oboch stranách sú informácie, ktoré sú veľmi 
hodnotné. No je naozaj málo ľudí, ktorí si dajú tú námahu tieto 
informácie nájsť, pospájať, prijať ich a pracovať s nimi.
Všetci vieme, že včely sú pre nás, ľudí, veľmi potrebné, lebo nám 
zabezpečujú jedlo/potravu.

Málokto však vie, čím iným sú včely pre nás  významné, ako 
odzrkadľujú stav spoločnosti a ako veľmi citlivo reagujú na 
medziľudské vzťahy.

Na základe tohto môjho poznania som sa rozhodol rozbehnúť 
projekt, v ktorom by som chcel realizovať nasledovné: 
• pravidelné prednášky, na ktorých budú prezentovať svoje 

poznatky včelári klasického i alternatívneho smeru
• semináre, na ktorých sa bude hovoriť o rôznych spôsoboch 

včelárenia 
• workshopy, kde sa budú vyrábať úle, kde sa bude hovoriť o ich 

význame a o tom, ako v nich chovať včelstvá
V budúcnosti je ambíciou projektu vybudovať po krajine včelnice, 
kde by sa mohli jednotlivé poznatky zo stretnutí aplikovať. 
Zároveň tieto miesta budú slúžiť na stretnutia.
Ako prvý krok organizujem seminár, na ktorom bude prednášať 
môj priateľ a včelár Ralf Roessner z Nemecka o svojom chove 
včiel v hlinených úľoch a za klasických včelárov  svoju prácu 
predstaví veľmi známy slovenský včelár Dušan Dedinský.
Obaja prednášajúci sa poznajú a vedia o svojej práci. Slovenský 
zväz včelárov v osobe p. Rusnáka sa rozhodol túto akciu podporiť. 
Prednáška sa bude konať na Včelárskej paseke, kde máme 
slovenské včelárske múzeum. 
Druhým krokom bude v prípade záujmu workshop stavby 
hlinených úľov podľa Ralfa Roessnera (predpokladan ý termín: 2-3. 
júna 2017).

Martin Raček

PRÍBEH 

Včelárom som sa stal skôr, ako som sám začal chovať včely. 
Pred pár rokmi sme sa presťahovali do rodinného domu 
a jedného dňa som vyhlásil: „Chcem chovať včely“. Manželka 
prehltla,  pozrela na mňa ako správna manželka, a povedala:  
„V poriadku, ale najprv škola, potom včely.“ Premýšľal som a 
uznal, že má pravdu. A tak som sa dal na ročné externé štúdiu 
včelárstva na strednej škole v Banskej Bystrici. Ešteže máme 
tie manželky! Absolvoval som školu a dostal certifikát. Naučili 
nás mnohému a mnohé som sa naučil aj o tom, ako 
pristupovať k včelám ako k hospodárskemu zvieraťu.
Popri štúdiu klasického včelárenia som absolvoval niekoľko 
prednášok o alternatívnom včelárstve a o chove včiel v iných 
úľoch ako sú klasické. Tento smer ma chytil za  srdce a vydal 
som sa po jeho stopách. Ešte počas včelárskej školy som 
zorganizoval prednášku o alternatívnom včelárení na VI. 
Celonárodnej  výstave včelárov v Banskej Bystrici. Dopadlo to 
celkom dobre, obsah prednášky nebol  odmietnutý, ale isté 
rozpaky ostali.
A tak som sa dostal do stavu, keď som si na jednej strane 
vypestoval veľké sympatie k alternatívnemu včelárstvu, a na 
druhej strane isté rozpaky voči tomu klasickému.
Takto nastavený som začal včeláriť. Dopadlo to tak, ako malo 
(nie celkom slávne) a uvedomil som si, že toto nie je cesta.
Prihlásil som sa do zväzu včelárov a začal som počúvať a 
pozorovať. Poviem Vám, nie je to vôbec zlé. Ľudia sú skúsení, 
niektorí dokonca aj veľmi múdri a mnoho z nich chce najmä 
med.
Rovnako to však platí aj o alternatívnych včelároch, sú 
rovnako skúsení, rovnako múdri a samozrejme tiež chcú aj 
med.

V čom je teda problém? To musí fungovať a nemôže byť 
problém! No aj tak problém je.... a tak som zdvihol zadok 
a rozhodol sa.

Ralf Rößner

Bádateľ v oblasti životných síl, pestovateľ a šíriteľ
svetelného koreňa, biodynamický záhradník, včelár, 
umelecký kníhviazač, ktorý sa venuje tiež skúmaniu vody.

Pri svojich výskumoch sa inšpiruje Rudolfom Steinerom, 
Paracelsom, Viktorom Schaubergerom, ale vychádza
predovšetkým zo svojej schopnosti nahliadať do sveta
elementárnych bytostí. Dlhé roky pracoval ako
waldorfský učiteľ, venoval sa najmä záhradníckym a 
remeselným predmetom. 

V súčasnosti robí prednášky a semináre po celej Európe. Žije
v Nemecku neďaleko Norimbergu.

Dušan Dedinský

Včelár, spracovateľ medu, zakladateľ rodinnej firmy
Včelárstvo Dedinský. Nadväzuje svojou prácou na 100 ročnú
tradíciusvojich predkov. 
Otec Eduard je autorom viacerých svetových patentov. 
O kvalite jeho medu svedčia ocenenia, ktoré každý rok získa
na domácich aj svetových fórach. 
Dušan sa venuje včelárstvu nielen na plným pracovným
úväzkom, ale celým srdcom. 

Venuje sa aj popularizácii tohto umenia, oslovuje priamo deti
a snaží sa im počas exkurzií umožniť zážitok stretnutí so 
včelami. Dušan má dar vnímať prírodu a jej spätosť s 
človekom vo vzácnej symbióze.

GPS	:	48.199350,	 17.512231 Informácia pre sponzorov: 
Na zaistenie seminára je potrebné zabezpečiť :
Sálu / Prekladateľa / Odmenu pre prednášajúcich
Občerstvenie / Propagáciu
Zo vstupného sa to všetko žiaľ nezaplatí a preto 
hľadám sponzorov, ktorí by túto potrebnú akciu 
finančne podporili.
Mail  : martin.racek@marrac.eu
Mobil: 0907614944
Účet : SK8475000000004018050389
VS: 2017022599


