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Záchrana a ochrana genofondu starých a krajových odrôd z rastlinných druhov na
Slovensku                                                                                                                    VE 28

Stavebno-technologické riešenie špeciálnych stavieb a stavieb malých
technológií repozitórií genetických zdrojov

Ing. Jozef Vernarec a kol.
Katedra stavieb, Mechanizačná fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Abstract
Science-technical project for rescue and protection of genetic sources with fruit trees is extended by
building-technological solution of small technologies for processing and storage. The repositories fall
into complex of rescue, protection and preservation for valuable fruit varieties in Slovakia. 

Small processing and storage buildings, architectural solutions of input and visitation areas, specific
buildings and design processing technologies emphasize the necessary of serviceability and aesthetics in
the chosen repositories.

Key words: Building-technical solution, specific buildings, input area, technology of fruits and bee
products processing, apiaries, beehives.

3. Riešiteľský kolektív: doc. Ing. Štefan Pogran, CSc., Katedra stavieb, MF SPU v Nitre, doc. Ing.
Jozef Priecel, CSc., Katedra stavieb, MF SPU v Nitre, Ing. Dušan Páleš, CSc., Katedra stavieb, MF
SPU v Nitre, Ingrid Karandušovská, Katedra stavieb, MF SPU v Nitre, Agnesa Kmeťová, Katedra
stavieb, MF SPU v Nitre, Ing. Ján Kopernický, CSc., Výskumný ústav včelárstva Liptovský
Hrádok, Anna Zábojníková, Výskumný ústav včelárstva Liptovský Hrádok, Ing. Mikuláš Gargalík.,
ŠM Sabinov, Ján Turošík, OÚ Bacúch.

4. Ciele vecnej etapy 
a) Návrh včelínov v repozitóriách Sabinov.

b) Návrh vstupných areálov do jednotlivých repozitórií.  

c) Návrh účelových stavieb.

d) Návrh malých technológií pre vytypované repozitória.

e) Návrh architektúry prostredia repoizitória.

f) Návrh technických a doplnkových zariadení stavieb v repozitóriách.

5. Dosiahnuté výsledky v roku 2001
a) Zhromaždenie najnovších poznatkov opeľovania ovocných stromov, výstavby a zriaďovania

včelníc, včelínov a úľov.

b) Návrh technicko-stavebného riešenia stavby pre spracovanie a uskladnenie včelích produktov.

c) Zameranie parciel repozitória ovocných stromov v Bacúchu a v Sabinove. 

d) Stanovenie polohy a počtu včelstiev v uvedených repozitóriách.

e) Príprava návrhu konštrukcie úľov, stavby včelína a ich usmernenie v uvedených repozitóriách.

f) Príprava návrhu technológie spracovania, uskladnenia a balenia včelích produktov. 

g) Príprava spracovania výkresovej dokumentácie stavieb a  technologickej správy návrhu projektu. 
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6. Realizačné výstupy 
Výsledky vecnej etapy za rok 2001 neboli prezentované, vzhľadom na individuálne a špecifické riešenie
projektu s čiastočnými a neúplnými výsledkami.

7. Prezentácia výsledkov na vedeckých podujatiach
Prezentácia výsledkov bude realizovaná v roku 2002. 

8. Napojenie doktorandských prác na riešenie problematiky
Predbežne sa doktorandi nezúčastnili riešenia.

9. Napojenie diplomových prác na riešenie problematiky
Téma DP: „Návrh základných objektov včelnice v repozitóriách genofondu ovocných drevín“ 

Meno riešiteľa: Bórik František - III. roč. MF

Pracovisko: Katedra stavieb, MF SPU v Nitre.

10. Zahraničná a domáca spolupráca:
Výskumný ústav včelársky, L.Hrádok – Ing. J. Kopernický, CSc., A. Zábojníková;

Stredná poľnohosp. škola – Želovce, odbor včelársky;

Spolok včelárov Slovenska – RNDr. B. Žitňanský, CSc.;

RKO – výrobca včelích produktov – Július Oravec.

11. Návrh na využitie dosiahnutých výsledkov a realizačné výstupy z riešenia
problematiky

a) Zhrnuté poznatky aplikované v oblastiach uchovávania genetických zdrojov ovocných drevín v čase
ich kvitnutia rozšíria prínosy v získaní včelích produktov. 

b) Architektonické a stavebné riešenia drobných stavieb (včelíny, úle, vstupné areály), môžu byť
podkladovými a vzorovými materiálmi pre širšie uplatnenie v ostatných repozitóriách, ale aj iných
sadových výsadieb. 

c) Navrhovaná technológia spracovania včelích produktov (med, propolis, kašička, peľ, nektár, jed) v 
navrhovaných stavebných objektoch rozšíri existujúce repozitóriá o komplexné sledovanie
genetických zdrojov ovocných drevín v období ich kvitnutia.

d) Návrh skladovej a obalovej technológie včelích produktov obohatí možnosť prezentovať a 
distribuovať výnimočné gastronomické produkty z genetických zdrojov ovocných drevín. 

12. Súhrn
Stavebno-technologické riešenie malých výrobných technológií na spracovanie a uskladnenie veľmi
cenných produktov genetických zdrojov ovocných drevín, rozširuje vedecko-technický projekt záchrany
a ochrany genofondu starých a krajových odrôd ovocných drevín o  možnosť architektonického a 
stavebného riešenia doplnkových stavieb a  spracovateľských technológií. Repozitóriá sa týmto
riešením zaraďujú do komplexu záchrany, ochrany, ale aj uchovania cenných odrôd ovocia na
Slovensku. 

Malé spracovateľské a  skladové objekty, architektonické riešenia vstupných a prehliadkových areálov,
účelové stavby a  navrhované spracovateľské technológie v týchto stavbách zvýraznia potrebu, účelnosť
a estetické stvárnenie vytypovaných repozitórií.
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13. Kľúčové slová: Stavebno-technické riešenie, špeciálne stavby, vstupný areál, technológie
spracovania ovocia a včelích produktov, včelíny, úle.

Katedre stavieb boli na rok 2001 pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 10.000,-
Sk.

Čerpanie fin. prostiedkov bolo nasledovné: 

631 01 Cestovné výdavky - tuzemské 642,00 Sk

       - zahraničné          3 816,40 Sk

632 07 Telefón, fax          1 057,80 Sk

633 06 Kancelárske potreby a materiál          2 779,80 Sk

633 07 Papier 645,75 Sk

633 34 Nosiče dát pre výpočtovú techniku               984,00 Sk

Čerpanie celkom:          9 925,75 Sk


