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Starobylé pútnické mesto Trstená opäť
privítalo v piatok - 15. 7. 2011 všetkých
slovenských včelárov ale i nevčelársku ve-
rejnosť na svojom v poradí už 5. ročníku
Slovenského medového festivalu, ktorý tak
ako v predchádzajúcich rokoch aj teraz or-
ganizoval Spolok včelárov Slovenska
v priestoroch hotela Roháč na Námestí
M. R. Štefánika.

Už od skorých ranných hodín sa do vý-
stavnej miestnosti hotela Roháč schádzali
včelári i prívrženci včelárstva zo všetkých
kútov Slovenska i z blízkeho Poľska či
Čiech. Program 5. ročníka SMF sľuboval
bohatý odborný i kultúrny zážitok. Orga-
nizátori podujatia rozdelili priebeh SMF do
niekoľkých na seba nadväzujúcich etáp tak,
aby sa spojil odborný ráz tohto podujatia
s propagáciou včelích produktov i zaujíma-
vou a pútavou výstavnou expozíciou pre
návštevníkov z radov nevčelárskej verej-
nosti.

Úvodné minúty podujatia patrili sláv-
nostnému nástupu vlajkonosičov a zvukom
včelárskej hymny. Za účasti delegácie Kar-
patského zväzku včelárov z Nového Tar-
gu, taktiež delegácie včelárov z Krakowa
i Prahy, ďalej zástupcov mesta Trstená, ria-

5. ročník Slovenského medového
festivalu v Trstenej

diteľa Štátneho veterinárneho ústavu v Dol-
nom Kubíne slávnostne otvoril 5. ročník
Slovenského medového festivalu v Trste-
nej predseda Spolku včelárov Slovenska –
Ing. Pavol Kameník.

Vo svojom úvodnom príhovore priblí-
žil prítomným účastníkom podujatia histó-
riu začiatkov slovenského včelárstva i jeho
súčasný stav. Krátko zhodnotil priebeh
tohtoročnej včelárskej sezóny i úlohy a cie-
le, ktoré čakajú Spolok včelárov Sloven-
ska a jeho členov v najbližšej budúcnosti.
Ako uviedol, s cieľom priblížiť zámer tohto
krásneho podujatia širokej verejnosti na
celom Slovensku sa Ústredie SVS rozho-
dlo v tomto roku začať s tradíciou poriada-
nia Krajských včelárskych festivalov v jed-
notlivých krajských mestách Slovenska
a tým rozšíriť rozsah tohto festivalu zame-
raného na monitorovanie kvality sloven-
ských medov a propagáciu Spolku včelá-
rov Slovenska a slovenského včelárstva ce-

loplošne na celé územie Slovenska. V prie-
behu augusta sa preto uskutočnili vo
všetkých krajoch Slovenka tzv. „Minifesti-
valy SVS“, na ktorých mali možnosť oby-
vatelia jednotlivých regiónov nielen ochut-
nať každý súťažný med a medovinu, ktorá
bola prihlásená do súťaže o Najlepší slo-
venský med a Najlepšiu slovenskú medo-
vinu v rámci súťaže 5. ročníka SMF, ale
obdivovať aj šikovnosť a um našich gazdi-
niek, ktoré prihlásili svoje medovníky
a perníky do súťaže o Najkrajší medovník,
či spoznať šikovnosť včelárskych odborní-
kov prostredníctvom vystavovaných včelár-
skych exponátov, ktoré boli prihlásené do
súťaže o Najlepší včelársky exponát, po-
môcka.

Po slávnostnom otvorení festivalu a prí-
hovore predsedu SVS pozdravili 5. ročník
SMF krátkymi zdravicami prítomní zástup-
covia jednotlivých delegácií i pozvaní hos-
tia.

Najmä poľskí priatelia včelári vysoko
ocenili myšlienku organizovania takéhoto
podujatia, v ktorom sa spája propagácia pra-
vého slovenského medu a medoviny
s umom včelárskym majstrov, krásou a jem-
nosťou medového pečiva i odborným vzde-
lávaním včelárov.

Po úvodných zdraviciach a slávnost-
ných vstupoch pokračoval SMF v pred-
náškovej sále hotela Roháč blokom odbor-
ných prednášok.

Ako prvý začal svoju prednášku na
tému: „Včelárenie v silno uteplených PS
úľoch„ praktický včelár - odborník z Prahy
– Ing. Václav Smělý. Jeho spôsob včeláre-
nia v takýchto úľoch i priemerné medné
výnosy 120 – 140 kg medu od jednej rodi-
ny zaujali prítomných včelárov natoľko, že
plánovaná 60 minútová prednáška sa vďa-
ka vzájomnej diskusii predĺžila o viac ako
hodinu. Aj po jej skončení sa okolo
Ing. Smělého počas celého dňa zhlukovali
včelári a živo na túto tému diskutovali.

Po krátkej obedňajšej prestávke pokra-
čoval blok odborných prednášok zaujíma-
vou prezentáciou Ing. Petra Čerňanského
zameranou na praktické rady a postupy vče-
lárenia od jeho prvopočiatkov až po prvé
medobranie. Táto prednáška bola venova-
ná práve začínajúcim včelárom alebo tým
priateľom, ktorí sa ešte len s myšlienkou
začať včeláriť pohrávajú.

Počas celého dňa súbežne so slávnost-
ným zahájením a odbornými prednáškami
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prebiehala vo výstavnej sále hotela Roháč
laická degustácia medu a medoviny i súťaž
o najkrajší perník a najzaujímavejší včelár-
sky exponát.

70 druhov súťažných medov a 6 druhov
súťažných medovín pripravených k degus-
tácii vzbudzovali u návštevníkov neskrý-
vané prekvapenie. Musím konštatovať, že
pr. Pavol Murín, krajský zmocnenec za Ži-
linský kraj i Ing. Jozef Špacír s manželkou,
ktorí mali na starosti laickú degustáciu
medov a medoviny mali ťažkú úlohu a hlav-
ne museli veľmi potrápiť v tento deň svoje
hlasivky, pretože nespočetne veľa krát vy-
svetľovali takmer 600 návštevníkom – la-
ickým degustátorom, aký je rozdiel medzi
tým-ktorým medom, prečo je jeden med
svetlý a druhý tmavý, akým spôsobom sa
získa pastovaný med, ktorý mali možnosť
ochutnať, kde si môžu ten, alebo onen med
kúpiť, prečo je táto medovina sladká a pre-
čo tá druha má chuť po mandliach.... atď.

O nič ľahšie to nemali ani RNDr. Jozef
Žigo, krajský zmocnenec za Banskobystric-
ký kraj s manželkou, ktorí podobnú úlohu
plnili pri krásnych perníkoch a medovní-
koch, ktoré boli prihlásené do súťaže o Naj-
krajší perník. A že sa bolo načo pozerať
môžete posúdiť z fotografií uverejnených
na zadnej strane tohto čísla SV.

Tento rok sa na potešenie organizáto-
rov rozrástla aj súťažná kategória Najzaují-
mavejší včelársky exponát, pomôcka. Do
súťaže bolo prihlásených sedem súťažných
exponátov a predseda komisie pr. Peter
Geleta, podpredseda SVS aj s tromi jej člen-

mi mali ťažkú úlohu v závere SMF vyhod-
notiť a určiť poradie v tejto kategórii.

Čas sa však neúprosne krátil a v podve-
čer sa priblížil okamih, kedy prišlo na rad
slávnostné vyhodnotenie súťaže o Najlepší
slovenský med agátový, Najlepší sloven-
ský med kvetový a Najlepší slovenský med
medovicový, ďalej Najlepšiu slovenskú
medovinu, Najkrajší perník a Najzaujíma-
vejší včelársky exponát.

Výhercovia prvých miest vo všetkých
piatich súťažných kategóriách získali okrem
diplomu za prvé miesto aj prívesok Zlatý
Trstenský škapuliar z rýdzeho zlata, na kto-
rom bol vygravírovaný dátum i miesto ko-
nania 5. r. SMF, aby tak výhercom navždy
pripomínal, že práve ich med, medovina,
perník či exponát bol v tohtoročnej súťaži
ten naj - najlepší, najkrajší, najzaujímavej-
ší....

Ale ani výhercovia na druhom či tre-
ťom mieste neobišli skrátka. Okrem diplo-
mu za druhé či tretie miesto v jednotlivých
kategóriách získali výhercovia hodnotné
vecné ceny - včelárske kombinézy, oplod-
niačiky, či výherkyne v súťaži o najkrajší
medovník mixér a kuchynský robot.

Nezabudli sme ani na tých včelárov,
ktorých med, či medovinu ocenili návštev-
níci v laickej degustácii ako najchutnejšiu.
V oboch kategóriách boli súťažiacim odo-
vzdané diplomy a vecné ceny. Na záver
celého vyhodnotenia súťaže vylosovala
mladá včelárka Sáša Geletová troch výher-
cov, ktorí sa zúčastnili ankety a vyplnili
anketový lístok, na ktorom označili číslo
medu a medoviny, ktoré im najviac chutili
a tiež perník, ktorý sa im najviac páčil.

Ceny boli odovzdané, výhercovia od-
menení a organizátorom nezostalo nič iné,
len vyzvať predsedu SVS – Ing. Pavla Ka-
meník, aby slávnostne ukončil 5. ročník
Slovenského medového festivalu v Trste-
nej.

Pochvalné reakcie prítomných včelárov,
účastníkov podujatia, hostí i vystavovate-
ľov, ale najmä rekordná účasť viac ako
600 návštevníkov v priebehu jedného dňa
tohto krásneho podujatia svedčia o tom, že
aj tento rok bol Slovenský medový festival
pripravený a zorganizovaný na vysokej od-
bornej i organizačnej úrovni a postupne sa
stáva známym a vyhľadávaným celosloven-
ským včelárskym podujatím.

Z pozície vedúcej sekretariátu chcem
poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili a pomohli pri organizo-
vaní tohto vydareného podujatia a tak
prispeli k zdárnemu priebehu najväčšieho
sviatku včelárov a členov Spolku včelárov
Slovenskav v r. 2011.

Lýdia Kubinová
ved. Sekretariátu Ú SVS

5. ročník SMF v Trstenej




