
Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej 

prípravy, mládeže a športu v Európe. S rozpočtom 14,7 

miliardy EUR poskytuje vyše 4 miliónom Európanov 

príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, získavanie 

skúseností a dobrovoľnícku prácu v zahraničí. 

Program Erasmus+, ktorý má trvať do roku 2020, 

ponúka príležitosti nielen pre študentov. Sústreďuje 

sedem prioritných 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 rov-

nosť 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 dosi-

ahnutiu cieľov stratégie EÚ pre mládež . 

 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej 

komisie. Tento newsletter odráža iba názory autorov 

a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek 

použitie informácií obsiahnutých v tomto do-

kumente.  
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Projekt „Apihealth: Zlepšovanie možností profesionál-

neho rozvoja v sektore Apiterapia“ je realizovaný v 

rámci programu Európskej únie ERASMUS+. Cieľom 

projektu je navrhnúť vzdelávacie osnovy, zamerané 

na apiterapiu a vytvoriť aktualizované vzdelávacie 

materiály, zamerané na využitie včelích produktov v 

alternatívnej medicíne a tým následne podporiť akti-

vity 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. novembra 2018 a 

ukončením 31. októbra 2020.  

O projekte ApiHealth Cieľové skupiny projektu  

Primárne cieľové skupiny  

 Dospelí profesionáli: včelári a záujemcovia o apithe-

rapiu  

Ostatné 

 zdravotnícky personál 

 lektori centier vzdelávania dospelých 

 inštitúcie odborného vzdelávania  

 učitelia stredných odborných škôl v oblasti včelár-

stva, alternatívnej medicíny a potravinárstva 

 environmentálne nadácie a vzdelávacie centrá 

Apiterapia 

Apiterapia je odvetvie alternatívnej medicíny, ktoré sa za-

oberá 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 využíva-

ní peľu, propolisu a medu 

ako prostriedkov pri rieše-

ní špecifických zdravot-

ných problémov. 

Odkazy na medicínske 

využitie včelích produktov 

možno nájsť v čínskej, 

kórejskej, ruskej, egyptskej a gréckej tradičnej medicíne. 

Apiterapia sa praktizuje od čias Hippokrata a Galena. 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 zlože-

niu a obsahu 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 ekonomikách a vo vidieckej kultúre 

takmer vo všetkých európskych krajinách. Ale vzhľadom na 

skutočnosť, že v oblasti chovu včiel existuje veľmi variabil-

ná situácia v závislosti od krajiny alebo dokonca regiónu, 

bol v poslednej dobe zaznamenaný výrazný pokles počtu 

včelstiev v Európe. Preto tento typ projektu prispeje aj k 

trvalej udržateľnosti celej Európy. 

Očakávané výsledky  

 

 Tréningová metodika   

 ApiHealth Kurikulum 

 Vzdelávací obsah z oblasti apiterapie  

 e-Learningová platforma 

 Pilotný kurz 

 Príručka ApiHealth  


