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- K včelárstvu ma priviedol môj 
starý otec ako malého chlapca, od 
neho som sa získaval hlavne prak-
tické skúsenosti. Tento koníček sa 
postupne premenil na vášeň a za-
čal som sa sám vzdelávať aj v tom-
to odbore. V tej dobe to nebolo 
vôbec jednoduché. Kníh so včelár-
skou problematikou bolo za čias 
socializmu málo, alebo boli veľmi 
staré. Odborné prednášky pre vče-
lárov amatérov takmer neexisto-
vali. Jediným aktuálnym zdrojom 
informácií bol časopis Včelár. Si-
tuácia sa ale zlepšila po revolúcii 
a najmä s príchodom internetu. V 
dnešnej dobe je veľa príležitostí 

na rozšírenie vedomostí, organi-
zujú sa predajné výstavy alebo 
Dni medu, kde súčasťou programu 
sú aj odborné prednášky.

Dnes už včelárstvo nie je len va-
ším koníčkom...

- Pred desiatimi rokmi sa koníček 
stal prácou, založil som firmu Vče-
lárstvo Velček. Hlavným predme-
tom môjho podnikania je výroba 

úľov, rámikov a ostatných potrieb 
pre včelárov. Chovu včiel som sa 
však nevzdal a k dnešnému dňu 
obhospodarujem okolo 150 včel-
stiev. Zaoberám sa tiež predajom 
rôznych druhov medu zo Šariš-
ského regiónu, včelích produktov 
ako včelí peľ, medovina, propolis 
a sviečky.

Zúčastňujete sa aj na nejakých 
aktivitách pre včelárov?

- Popri každodennej práci ak-
tívne spolupracujem aj s Aso-
ciáciou včelárov Slovenska, kde 
som členom výboru. Každý rok 
zabezpečujem a spoluorgani-
zujem Včelársku nedeľu v Ša-
rišských Bohdanovciach, ktorá 
sa už organizuje päť rokov a je 
obľúbeným kultúrnym, ale aj 
vzdelávacím podujatím obce. 
Pravidelne sa zúčastňujem vče-
lárskych výstav a trhov. Záleží 
mi aj na vzdelávaní detí a mla-
dých ľudí, každoročne chodím na 
prednášky do materskej škôlky 
a základnej školy, kde pútavým 
rozprávaním a názornými ukáž-
kami sa snažím pritiahnuť mlá-
dež k tomuto krásnemu koníčku.

Je včelárstvo iné než ako vás ke-
dysi učil váš starý otec?

- Samozrejme. Včelárstvo sa  
v dnešnej dobe veľmi rýchlo vyvíja 
a mení a preto je dôležité sledovať 
nové trendy a smery. Uvedomu-
jem si, aká je edukácia dôležitá 
a dnešné včelárenie sa len veľmi 
málo podobá tomu, ako to robil 
môj starý otec. Veľa času trávim 
na internete sledovaním videí a 
čítaním. Svoje vedomosti si však 
nenechávam iba pre seba. Každý 
zákazník od nás odchádza nielen  
s tovarom, ale aj s priehrštím dob-
rých rád.
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VČELÁR VILIAM VELČEK: 
„KAŽDÝ ZÁKAZNÍK OD NÁS ODCHÁDZA 
AJ S PRIEHRŠTÍM DOBRÝCH RÁD“

(ado) - Hovoria mu tekuté zlato, 
elixír života, alebo hojivý zá-
zrak. Áno, je to naozaj med.  
A vraj včelári sú najlepší ľudia 
na svete. Sú ako misionári, všet-
ku prácu odovzdávajú druhým. 
Chýbajú nám ešte včely, tie 
patria medzi najužitočnejšie 
živočíchy na svete. Včelárstvu 
sa upísal aj Viliam Velček. Aká 
bola jeho cesta k včelám?




