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Regionálne SVS Trenčianskeho

kraja organizujú dňa 6. 8. 2011 v je-

dálni  Strednej odbornej škole staveb-

nej  na ulici Terézie Vansovej v Prie-

vidzi Krajskú včelársku výstavu

V čase od 9.00 - 15.00 bude pri-

pravená pre návštevníkov podujatia

degustácia medu a medovín.

Zároveň bude prebiehať výstava

včelárskych potrieb a zariadení.

Podujatie sa ukončí vyhodnotením

súťaže o najlepší med a medovinu

a odovzdaní cien výhercom.

Všetkých Vás srdečne pozýva-

me.
Ing. Peter Čerňanský

krajský zmocnenec za Trnavský kraj

Po konaní celosloven-
ského medového festivalu
v Trstenej budú pokračovať
KMF SVS v jednotlivých
krajoch.

Aj v Žarnovici, 13. au-
gusta 2011, sa uskutoční

KMF SVS Banskobystrického kraja za účasti
regionálnych spolkov: Želovce, Senohrad,
Hrušov a Žarnovica.

Okrem ochutnávok medov a medoviny
z celého Slovenska budú mať možnosť všetci
zúčastnení v rámci laickej degustácie určiť naj-
lepší med nášho kraja a najchutnejšiu medo-
vinu. Producenti víťazných medov a medovi-
ny budú ocenení vecnými cenami a tak isto
budú ocenení aj výrobcovia najkrajších me-
dovníkov.

Je to paradox, že častokrát sa vďaka ma-
sívnej, až agresívnej reklame dokážu na trhu
presadiť aj nekvalitné výrobky spoza hra-
níc. Vytlačia domácu produkciu, domácich
producentov a samozrejme tým sa na Slo-
vensku zvyšuje aj nezamestnanosť. S feno-
ménom dobrého obchodu s medom a včelí-
mi produktmi zápasia slovenskí včelári od
nežnej revolúcie. Veľmi pomaly sa sloven-
ské medy dostávajú do reálnej ceny, aj keď
kvalitou ďaleko prevyšujú tie dovezené.

Nazdávam sa ale, že nám včelárom za-
čínajú lepšie časy. Vďaka médiám a nekva-
lite sa v očiach zákazníkov dostali cudzo-
krajné a kadejaké náhrady medov do nemi-
losti a slovenský spotrebiteľ volí radšej ná-
kup medu od známeho včelára - tak pove-
diac ZO DVORA.

Medovému festivalu najlepšia reklama

A práve teraz je tu šanca
pre včelárov spustiť svoju re-
klamnú kampaň slovenského
medu. Slovenská verejnosť
potrebuje mať o mede, vče-
lích produktoch a o včeláre-
ní oveľa viac informácii ako
má doteraz. Len tak môžeme
byť my včelári úspešní v sú-
ťaži o nášho slovenského zá-
kazníka.

Je chvály-
hodné, že SVS za
týmto cieľom po-
riada Medový festival v Trste-
nej. V roku 2011 je to už piaty
ročník. Info o ňom budú zrej-
me na inom mieste SV. Ja
chcem ale upozorniť, že v ná-
väznosti naň sa budú konať me-
dové festivaly vo všetkých ôs-
mych krajoch SR. Ten náš- teda
v Trnavskom kraji poriadajú
R SVS Hlohovec, Piešťany,
Kovalov, Sereď a Senica dňa
6. augusta 2011 v Dome zá-

hradkárov – ul. M.R Štefánika (pešia zóna)
v Hlohovci.

Radi privítame všetkých priateľov vče-
lárov a širokú verejnosť. Na festivale bude
mať možnosť každý ochutnať zo vzoriek
medov a medovín zo všetkých regiónov
Slovenska.

Samozrejme, že vďaka PC technike sa
návštevníci výstavy budú mať možnosť do-
zvedieť aj mnohé ďalšie zaujímavosti o vče-
lárení. Verím že pri družných včelárskych
debatách nebude chýbať medovina, prípad-
ne možnosť zakúpiť si obľúbený med.

Tak prosím včelári - zvlášť z TT kraja-
posunte túto informáciu ďalej svojim blíz-
kym a známym a spolu s nimi príďte na
Medový festival do Hlohovca. Veď možnosť
chutnať rôzne druhy medov z celého Slo-
venska bude unikátna skúsenosť a jedineč-
ná príležitosť.

Za Regionálne Spolky včelárov Slovenska

Trnavského kraja kraja pozýva na Medový

festival do Hlohovca Ľubomír Vančo, kraj-

ský zmocnenec pre včelárstvo za Trnavský

kraj.

 1. ročník
KRAJSKÉHO MEDOVÉHO FESTIVALU SVS

BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA
konaného v Žarnovici

Záujemcovia o včely
a prácu s nimi budú mať
možnosť sa zoznámiť s da-
nou problematikou v rám-
ci multimediálnej prezen-
tácie o včelárení. Nebudú
chýbať ani výrobky z vos-

ku ako aj včelárske pomôcky. Celé toto pod-
ujatie bude začínať sv. omšou v kostole
sv. Petra a Pavla a bude sprevádzané dycho-
vou hudbou HODRUŠANKA a country sku-
pinou RANČ.

Veríme, že všetci zúčastnení, včelári i ne-
včelári, budú mať hodnotný zážitok, bližšie
spoznajú život včiel a vynikajúce chute ich
produktov.

RNDr. Jozef Žigo
 krajský zmocnenec za Banskobystrický kraj

Krajská
včelárska výstava

v Trenčianskom kraji
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