
 

Projektový formulár: OBČIANSKY PROJEKT  
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2019 

 
Názov projektu 

MESttSKÉ FČELY 

 
Predkladateľ 

Meno a priezvisko Martin Michalík 

 
Realizátor projektu  

Občianske združenie/nezisková 
organizácia/iné 

X Mesto Trnava  

 

Názov organizácie OZ FČELA 

Právna forma Občianske združenie 

Adresa Oskara Čepana 3, 91708 Trnava 

IČO 52201694 

Kontaktná osoba Martin Michalík 

 
Tematické zaradenie projektu podľa komunity 

PK Verejný priestor a zeleň 

 
Anotácia  

Svet včiel je fascinujúci. Vybudovanie prvej mestskej edukačnej včelnice MESttSKÉ FČELY 
umožní žiakom škôl a verejnosti zažiť, aké je to byť aspoň chvíľu skutočným včelárom.  
Návštevníci budú mať príležitosť nazrieť do úľa a sledovať dianie v úli bez toho, aby sa 
museli obávať uštipnutia a zistiť viac o živote tohto pre človeka a prírodu dôležitého 
opeľovača. 

 
Cieľ projektu  

Postavením mestskej včelnice pozdvihnúť povedomie ľudí a najmä detí o funkcii včiel a iných 
opeľovačov v našom okolí. 

 
Problém  

Trnava je progresívne mesto, ktoré vytvára opeľovačom podmienky, ale chýba edukácia 
verejnosti a najmä opeľovače samotné. 

 
Riešenie  

Hlavnou víziou projektu MESttSKÉ FČELY je zdravá a udržateľná krajina prirodzene 



opeľovaná opeľovačmi, z ktorej získavame zdravé potraviny a produkty.  
Toto je možné dosiahnuť jedine vzdelávaním najmladšej generácie v materských a 
základných školách a širokej verejnosti. 
 
Zámerom projektu MESttSKÉ FČELY je vybudovať edukačnú včelnicu a pomocou nej 
vzdelávať o včelách, o ich význame pre krajinu medzi všetkými generáciami. Vytvárať 
priateľstvo medzi včelou a človekom, učiť prekonávať strach z neznámeho, či vážiť si prácu 
včelára. 
Včelárstvo nie je len o mede. Včelárenie má oveľa väčší význam, je o celej krajine, o 
opeľovaní, ktoré nám zabezpečuje potravu pre človeka a zvieratá. 
Cieľom je vytvoriť komunitné environmentálne zážitkové centrum, kde sa žiaci a široká 
verejnosť dozvedia o význame opeľovania a včelárstva zážitkovou a hravou formou. 
 
Albert Einstein povedal: „Ak vymrú včely, ľudstvu zostávajú 4 roky života.“ 
Na tomto výroku je kus pravdy a oprávnene vzbudzuje pozornosť aj obavy. Včely väčšina z 
nás vníma hlavne ako producentky medu. Význam včiel však nespočíva iba v jeho produkcii. 
Včely sú totiž najvýkonnejšími opeľovačmi a tým kľúčovým prvkom v potravinovom systéme. 
Bez opeľovania by sa z našich fariem, obchodov a tržníc vytratili napr. jablká, hrušky, 
čerešne, broskyne, egreše, ríbezle, ale aj káva alebo čokoláda.  
Z včiel sa stáva ohrozený druh. Fakty týkajúce sa ich úbytku sú nevyvrátiteľné. Vedecké 
štúdie jedna za druhou hovoria o tom, že sa výrazne znížil stav chovaných včiel 
medonosných. V Európe klesol v období rokov 2000 až 2018 o štvrtinu. 

 
Participácia predkladateľa a realizátorov projektu  

Do realizácie projektu bude okrem predkladateľa zapojených ďalších 9 ľudí.  
2 členovia občianskeho združenia FČELA, 5 rodinní príslušníci, 2 včelári/odborníci. 

 
Čo je potrebné na realizáciu projektu  

Krok 1: v spolupráci s mestom vytypovať vhodný verejný priestor (napr. areál ZŠ, 
kalokagatie, Kamenný mlyn alebo niektorý iný mestský park) 
Krok 2: vybudovanie včelnice a jej materiálne vybavenie (oplotenie, nosná konštrukcia na 
úle, záhradný domček na odkladanie príslušenstva, vsadenie úľov) 
Krok 3: zabývanie včelích rodín 
Krok 4: organizácia vzdelávacích prehliadok včelnice (materské a základné školy ale aj široká 
verejnosť) a workshopov 

 
Výstupy projektu  

Včelnica bude slúžiť ako vzdelávacie centrum o opeľovačoch a súčasne pomôže so zvýšením 
samotných opeľovačov v Trnave. 

 
Cieľová skupina  

Projekt je určený pre materské a základné školy, ale aj pre širšiu verejnosť formou 
prehliadok a workshopov.  

 
Pokračovanie projektu  

V prípade, že mesto bude súhlasiť, včelnica ostane na svojom mieste a bude naďalej slúžiť 
na opeľovanie porastov v Trnave a šírenie osvety medzi návštevníkmi. 

 
Rozpočet 
  
 

OPLOTENIE/NOSNÁ KONŠTRUKCIA/DOMČEK NA PRÍSLUŠENSTVO 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 



Oplotenie 400,00 € 

Nosná konštrukcia 100,00 € 

Odkladací domček na príslušenstvo 500,00 € 

Spolu za kapitolu 1000,00 €   

 

VYBAVENIE VČELNICE 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

5 kusov nadstavkových včelých úľov B10 1000,00 € 

5 včelých rodín 500,00 € 

Medomet 4 rámikový 700,00 € 

Nerezový dymák 50,00 € 

150 kusov včelárskych rámikov do úľov B10 150,00 € 

Edukačné pomôcky (plastové modely z vývinových štádií včely, ukážkové rámiky, 
priesvitný včelý úľ z plexiskla...) 300,00 € 

Včelárske pomôcky (rukavice, sieťky, klobúky, rozperáky, kliešte na rámiky, 
metličky...) 400,00 € 

Preprava 100,00 € 

Veterinárne ošetrenie a liečivá  100,00 € 

Spolu za kapitolu 3300,00 € 

 

VZDELÁVACIA ČINNOSŤ/WORKSHOPY  

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Včelárska literatúra pre návštevníkov 200,00 € 

Kancelárske potreby (perá, notesy, omaľovánky, pastelky) 100,00 € 

1000 kusov Predtlačené certifikáty pre "absolventov" 100,00 € 

Prednášky odborníkov 200,00 € 

Propagácia (letáky do škôl, web stránka, facebook...) 100,00 € 

 Spolu za kapitolu  700,00 € 

  

Spolu za celý rozpočet 5000,- € 

Celkové náklady na realizáciu projektu 
(vrátane zdrojov mimo Participatívneho rozpočtu pre Trnavu) 6000,- € 

 

 

V prípade,  že s vyplnením projektového formuláru potrebujete pomôcť, 
obráťte sa na koordinátorku Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 

Mgr. Lenku Vančovú – participacia@trnava.sk., 033 32 36 324, 0905 377 623. 

mailto:participacia@trnava.sk

