
ApiHealth 

Erasmus+ je program EÚ na 

podporu vzdelávania, odbor-

nej prípravy, mládeže a športu 

v Európe. S rozpočtom 14,7 

miliardy EUR poskytuje vyše 

4 miliónom Európanov príle-

žitosti na štúdium, odbornú 

prípravu, získavanie skúsenos-

tí a dobrovoľnícku prácu v 

zahraničí. 

Program Erasmus+, ktorý má 

trvať do roku 2020, ponúka 

príležitosti nielen pre študen-

tov. Sústreďuje sedem pri-

oritných programov, v rámci 

ktorých ponúka možnosti pre 

širokú škálu jednotlivcov a 

organizácií. 

Cieľom programu Erasmus+ 

je prispieť k stratégii Európa 

2020 pre rast, zamestnanosť, 

sociálnu rovnosť a začlenenie, 

ako aj k cieľom strategického 

rámca EÚ pre spoluprácu vo 

vzdelávaní a odbornej 

príprave ET 2020. 

Cieľom programu Erasmus+ 

je takisto podporovať 

udržateľný rozvoj svojich 

partnerov v oblasti vy-

sokoškolského vzdelávania a 

prispievať k dosiahnutiu 

cieľov stratégie EÚ pre 

mládež. 

 

 

 

http://ec.europa.eu/

programmes/erasmus-plus  

 

 

Tento projekt bol financovaný s pod-

porou Európskej komisie. Tento news-

letter odráža iba názory autorov a 

Komisia nenesie zodpovednosť za 

akékoľvek použitie informácií obsiah-

nutých v tomto dokumente.  

 

Program Erasmus+ 

Projekt „Apihealth: 

Zlepšovanie možností profe-

sionálneho rozvoja v sektore 

Apiterapia“ je realizovaný v 

rámci programu Európskej 

únie ERASMUS +. Cieľom 

projektu je navrhnúť 

vzdelávacie osnovy, zamerané 

na apiterapiu a vytvoriť aktu-

alizované vzdelávacie ma-

teriály, zamerané na 

využívanie včelích produktov 

v alternatívnej medicíne a tým 

následne podporiť aktivity 

včelárov v oblasti využívania 

včelích produktov z pohľadu 

ich benefitov pre zdravie 

ľudskej populácie. 

Obdobie realizácie projektu je 

naplánované na 24 mesiacov, 

s dátumom začiatku 1. no-

vembra 2018 a ukončením 31. 

októbra 2020. 
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V tomto Newsletri 

Projekt Apihealth  je 

realizovaný v rámci 

programu Európskej 

únie ERASMUS +. 

 

Obdobie realizácie pro-

jektu je naplánované 

na 24 mesiacov, s 

dátumom začiatku 1. 

novembra 2018 a uk-

ončením 31. októbra 

2020. 

 

Webstránka: 

www.apihealth.eu 
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Hlavné ciele projektu API-

HEALTH sú : 

 Návrh vzdelávacích 

osnov, zameraných na 

apiterapiu a vytvorenie 

aktualizovaných vzde-

lávacích materiálov, 

zameraných na využí-

vanie včelích produk-

tov v alternatívnej 

medicíne;  

 Vytvorenie e-

learningovej platformy 

ApiHealth;  

 Podpora vzdelávania 

profesionálov v záuj-

me rozvoja aktívneho 

občianstva, zamestna-

teľnosti a vytvárania 

nových podnikateľ-

ských aktivít, podporo-

vať budúce vzdeláva-

cie a kariérne možnosti 

pre jednotlivcov v 

súlade s ich osobným a 

profesionálnym rozvo-

jom;  

 Aktualizovať a zdoko-

naľovať vedomosti 

lektorov a podporovať 

súvisiace profesijné 

skupiny, environmen-

tálne inštitúcie 

a školiace centrá v 

rámci vzdelávania, 

týkajúceho sa včelích 

produktov a ich využi-

tia v oblasti alternatív-

nej medicíny;  

 Vytvorenie siete zain-

teresovaných strán na 

miestnej a regionálnej 

úrovni 

 Zvýšenie príjmov vče-

lárov prostredníctvom 

využívania včelích 

produktov v alternatív-

nej medicine.  

 zdravotnícky personál 

 lektori centier vzdelávania 

dospelých   

 inštitúcie odborného 
vzdelávania  

 učitelia stredných odbor-

Primárne cieľové skupiny  

 Dospelí profesionáli: 
včelári a záujemcovia o 
apitherapiu  

Ostatné 

ných škôl v oblasti včelár-
stva, alternatívnej medicí-
ny a potravinárstva   

 environmentálne nadácie 
a vzdelávacie centrá  

O projekte ApiHealth 

Cieľové skupiny projektu  

 

 

z oblasti apiterapie- vzdelá-

vacie materiály, ktoré budú 

vypracované v angličtine kon-

krétnymi partnermi, zodpo-

vednými za jednotlivé kapitoly 

a následne, po ich overení, 

hodnotení a schválení, prelo-

žené do národných jazykov 

partnerov. 

O4: e-Learningová platfor-

ma: hlavný nástroj projektu 

na šírenie vzdelávacieho obsa-

hu 

O5: Pilotný kurz: Hlavným 

cieľom bude prehodnotiť 

vypracovaný obsah a jeho 

prispôsobenie v súlade so 

spätnou väzbou od cieľových 

skupín projektu - farmárov, 

odborníkov z oblasti zdravot-

níctva, tvorcov politík, zástup-

cov environmentálnych nadá-

cií a organizácií, lektorov z 

centier / inštitúcií vzdelávania 

dospelých. 

O6: Príručka ApiHealth - 

bude k dispozícii v tlačenej a 

elektronickej verzii (e-book), 

dostupná bude vo všetkých 

partnerských jazykoch a v 

angličtine. Príručka bude ob-

sahovať prispôsobený vzdelá-

vací obsah, upravený po fáze 

pilotného testovania. 

Očakávané výsledky projektu 

O1: Tréningová metodika- 

tento výstup bude pripravený 

s cieľom definovať, popísať 

a zásadne ovplyvniť nadchá-

dzajúce vzdelávacie aktivity  

projektu . 

O2:  ApiHealth Kurikulum- 

model pre vzdelávacie procesy 

v oblasti Apiterapie, ktorý sa 

bude zameriavať nielen na 

obsah, množstvo informácií a 

ich rozdelenie podľa harmo-

nogramu, ale bude obsahovať 

aj usmernenia, ktoré zahrnú 

celý vzdelávací proces a súvi-

siace metodické aspekty. 

O3: Vzdelávací obsah 

Tréningová metodika 

ApiHealth Kurikulum 

Vzdelávací obsah  

e-Learningová 

platforma 

Pilotný kurz 

Príručka ApiHealth 
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Prvé partnerské stretnutie  

Strategické partnerstvo  

Apiterapia  

Dnes zažívame vzácny návrat k 

prírode a znovuobjavenie toho, 

čo nám príroda ponúkala veky. 

Včelie produkty, ako je med, 

peľ, materská kašička, perga, 

propolis a iné, majú priaznivý 

vplyv na ľudské zdravie vďaka 

hodnotnému zloženiu a obsa-

hu biologicky aktívnych látok. 

Obsah vitamínov, enzýmov a 

mikroelementov v mede je v 

rámci živočíšnych produktov 

bezprecedentný. 

Včely zohrávajú významnú 

úlohu v biodiverzite, ochrane 

prírody, v regionálnych ekono-

mikách a vo vidieckej kultúre 

takmer vo všetkých eu-

rópskych krajinách. Ale 

vzhľadom na skutočnosť, 

že v oblasti chovu včiel 

existuje veľmi variabilná 

situácia v závislosti od 

krajiny alebo dokonca 

regiónu, bol v poslednej 

dobe zaznamenaný výraz-

ný pokles počtu včelstiev 

v Európe. Preto tento typ 

projektu prispeje aj k trva-

lej udržateľnosti celej 

Európy . 

Apiterapia je odvetvie alternatív-

nej medicíny, ktoré sa zaoberá 

využívaním včelích produktov 

pre svoje zdravotné prínosy; je 

to účinná, cenovo dostupná a 

prirodzená liečba. Apitherapia 

nie je len terapia včelím jedom; 

Mnohí ľudia majú vedomosti o 

využívaní peľu, propolisu a me-

du na pomoc pri riešení špecific-

kých zdravotných problémov. 

Odkazy na medicínske využitie 

včelích produktov možno nájsť 

v čínskej, kórejskej, ruskej, 

egyptskej a gréckej tradičnej 

medicíne. Apiterapia sa praktizu-

je od čias Hippokrata a Galena. 

inštitút Nitra poskytuje širokú 

škálu služieb najmä v oblasti 

celoživotného vzdelávania a 

poradenstva v pôdohospo-

dárstve. 

Hlavné strategické ciele Agro-

inštitútu: 

 Rozvoj ľudských zdrojov 

Koordinátor  
 
Agroinštitút Nitra, štátny 

podnik (Slovakia) 

Agroinštitút Nitra je vzdeláva-

cou inštitúciou Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka Slovenskej republiky, 

ktorá vznikla v roku 1967. Agro-

v poľnohospodárskom 

sektore 

 Vzdelávanie odborní-

kov agrosektoru 

 Vzdelávanie pôdohos-

podárskych poradcov  

www.agroinstitut.sk  

Apiterapia je odvetvie 

alternatívnej medicíny, 

ktoré sa zaoberá 

využívaním včelích 

produktov pre svoje 

zdravotné prínosy; je to 

účinná, cenovo dostupná 

a prirodzená liečba.  

Strana 3 ApiHealth  Newsletter I  

1. nadnárodné stretnutie v rám-

ci projektu ApiHealth sa usku-

točnilo v Nitre v termíne od 12. 

do 13. novembra 2018 v prie-

storoch koordinátora projektu- 

na Agroinštitúte Nitra. Stretnu-

tia sa zúčastnili zástupcovia 

všetkých 7 partnerských organi-

zácií zo 6 krajín (Slovensko, 

Poľsko, Bulharsko, Rumunsko, 

Španielsko a Turecko). 

Toto stretnutie bolo zamerané 

na predstavenie partnerov 

projektového tímu, ktorým 

poskytlo možnosť diskutovať 

o všetkých hlavných aspek-

toch projektu. Agroinštitút, 

ako koordinátor projektu, na 

začiatku prezentoval hlavné 

ciele, aktivity a očakávané 

výstupy, ktoré budú realizova-

né v nasledujúcich 24 mesia-

coch. Ďalšia časť stretnu-

tia bola venovaná prezen-

táciám a diskusii partne-

rov o organizácii toku 

práce pre ďalšie imple-

mentačné obdobie, vedúci 

partneri jednotlivých pra-

covných skupín prezento-

vali svoje doterajšie úlohy 

a konzorcium odsúhlasilo 

nasledujúce akcie a úlohy. 

 

http://www.agroinstitut.sk


Infocenter (Bulharsko), www.infocenter.tryavna.biz 

Infocenter je licencovaným poskytovateľom odborného vzdelávania a prípravy (VET) Národnou agen-

túrou odborného vzdelávania a prípravy Bulharska. Organizácia poskytuje licencované školenia pre viac 

ako 40 kvalifikácií z národného zoznamu profesií. Členovia tímu Infocentra sú spoluzakladatelia Lokál-

nej akčnej skupiny (program LEADER). 

 

Canakkale Onsekiz Mart Universitesi (Turecko), www.comu.edu.tr 

Çanakkale Onsekiz Mart University (ÇOMU) bola založená v roku 1992, má viac ako 45 000 študentov, 

ktorí participujú na širokej škále programov, ktoré vyučuje 1600 akademických pracovníkov na 10 fakul-

tách. Poľnohospodárska fakulta má za cieľ dosiahnuť excelentnosť v postgraduálnom vzdelávaní a 

výskume, vedeckých a odborných činnostiach absolventov postgraduálneho štúdia a službách pre po-

ľnohospodársky priemysel na štátnej, regionálnej, národnej a globálnej úrovni.  

 

Stowarzyszenie ARID (Poľsko), www.arid.org.pl  

Asociácia ARID je súkromná nezisková organizácia, ktorá pôsobí v rôznych oblastiach, najmä v oblasti 

odborného vzdelávania. Hlavným cieľom Asociácie je podporovať moderné vedomosti, inovácie a 

podnikanie prostredníctvom celoživotného vzdelávania. ARID prostredníctvom tímu skúsených vý-

skumníkov a odborníkov poskytuje komplexný balík služieb, ktorý rieši potreby moderných poľských 

podnikov, najmä v oblasti inovácií a technológií.  

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  (Slovensko), www.uniag.sk  

Hlavnou úlohou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU), ako jedinej vzdelávacej a ve-

deckej inštitúcie tohto druhu na Slovensku, je poskytovať vysokoškolské vzdelanie v súlade s bolon-

skou stratégiou na základe vedeckých poznatkov v oblasti poľnohospodárstva a príbuzných vedných 

oblastí. Poslaním SUA je poskytovať vzdelávanie, výskum a poradenstvo tak, aby sa vytvorili, preniesli a 

prepojili vedomosti potrebné pre rozvoj poľnohospodárstva a príbuzných odvetví s rozvojom vidieka 

na Slovensku .  

 

Asociación para el desarrollo rural de la campiña de Jerez (Španielsko), www.jerezrural.com  

Táto miestna akčná skupina je súkromná nezisková organizácia s rozsiahlymi skúsenosťami a referenč-

ným záberom v regióne. Cieľom MAS je prispieť k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja vidieckych 

obcí v Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa Maria a Puerto Real. 

 

CPIP - Comunitatea Pentru Invatarea Permanenta (Rumunsko), www.cpip.ro  

CPIP-COMUNITATEA PENTRU INVATAREA PERMANENTA je rumunská mimovládna organi-

zácia, ktorá pracuje v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2010. CPIP je súkromná inštitúcia, 

ktorá pôsobí v oblasti vzdelávania a sociálnych vecí. Inštitúcia si kladie za cieľ podporovať kultúru celo-

životného vzdelávania prostredníctvom aktívneho zapojenia všetkých členov komunity do tvorby kohe-

rentnej stratégie na realizáciu koncepcie a praxe „učenia sa počas celého života“. 

. 

Partneri   
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ApiHealth 
https://www.facebook.com/

ApiHealthProject 
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