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Krajská výstava medov a medovín v Trenčianskom kraji
Pozorovací úľ priateľa Kotiana umožnil
mnohým záujemcom o včelárstvo pozorovať
správanie sa včeličiek na pláste v rámiku. Pre
niektorých to bola príležitosť prvý krát v živote vidieť z blízka včelie dielo, uložený peľ,
medové zásoby a matku.

Krajská výstava medov a medovín v Trenčianskom kraji sa uskutočnila 6. augusta 2011
v Prievidzi v SOŠ stavebnej. Už pred budovou školy boli inštalované dva pútače a na
vchodových dverách informačný plagát.

Veľmi pekne a vkusne upravené priestory
školskej jedálni poslúžili pre prezentáciu

70 druhov medov, 4 druhov medovín pochádzajúcich zo SMF v Trstenej. Táto reprezentačná vzorka bola rozšírená o ďalších 30 druhov medov, ktoré priniesli členovia R SVS
v Prievidzi. Verejnosť tak využila príležitosť
ochutnať a degustovať pravé včelie produkty,
rozšíriť si vedomosti akú farbu, hustotu, vôňu
a chuť majú medy agátové, kvetové a medovicové. Niektorí návštevníci využili aj príležitosť pre zakúpenie si medu v priestoroch výstavy.
Pozornosť u návštevníkov vzbudila aj keramická expozícia, ktorá výstižne zobrazuje
život a prácu včielok od ich narodenia až po
ich exodus. Odborný výklad na položené otázky zo strany verejnosti poskytli včelári
z miestnej organizácie, ktorí obetavo pracovali počas celého priebehu výstavy.

Priateľom včelárom umožnilo toto stretnutie v priestoroch výstavy rozvinúť odborné
diskusie o aktuálnych problémoch a hľadať
prijateľné riešenie.
Usporiadanie krajskej výstavy využila aj
predajňa včelárskych potrieb – Želovce.
Výstavu medov a medovín okrem širokej
verejnosti navštívili aj zástupcovia miestneho zastupiteľstva a regionálnej televízie, ktorým poskytli odpovede na ich otázky Ing. Jozef Špacír a pr. Jozef Kotian.
Ing. Peter Čerňanský
Krajský zmocnenec a poradca pre včelárstvo za
Trenčiansky kraj

Vystúpili sme z kruhu ? !
Na túto chvíľu určite platí za titulnú vetu
bodka. Ak sa podarí regionálnym SVS medové festivaly udržať aj v budúcich rokoch
môže vzniknúť tradícia prospešná pre včelárov, ale aj pre verejnosť. A vtedy už nebude
platiť otazník, ani výkričník.
Poriadanie regionálnych medových festivalov považujem za pozitívny počin včelárov SVS.

A prečo? Nuž, každý včelár má vytvorený okruh svojich zákazníkov, pomocníkov,
obdivovateľov a možno aj nepriateľov. Vďaka medovým festivalom a pravdivým informáciám, ku ktorým sa mohli včelári aj laici
dostať sa ich doterajší okruh podstatne zväčšil.
Veď niektorí návštevníci neskrývali svoj
obdiv nad vydareným podujatím a s otvore-

nými ústami počúvali včelárov – organizátorov a sprievodcov výstavy. (najmä p. Remiáša) V tomto duchu sa niesol medový festival
v Hlohovci poriadaný R SVS Hlohovec dňa
6. augusta 2011. 70 vystavovaných vzoriek
medu z celého Slovenska, 50 od hlohoveckých včelárov, 7 druhov medoviny, názorná
ukážka zdobenia medovníkov, včelárska technika priamo zo včelnice, názorná ukážka odlievania voskových sviečok a figúrok a samozrejme možnosť zakúpenia si včelárských produktov (med, medovina, propolisová tinktúra, propolisová masť, voskové sviečky a figúrky, medovníky) priamo na výstave. To
bola šanca pre nevčelára za krátky čas získať
veľa informácií o včelárine. Snáď sa nám cieľ
výstavy – osloviť nevčelárov – podaril. Treba
podotknúť, že festival oslovil aj samotných
včelárov. Veď sa ho zúčastnili a aktívne prispe-

li všetky regionálne
SVS
v TT kraji - a to
R SVS Sereď,
Piešťany, Kovaľov,
Senica
a hlavný poriadateľ R SVS
Hlohovec. Zvítania, rozhovory a diskusie
boli úprimné
a priateľské.
Som presvedčený že krajšie oslovenie ako majú včelári
„PRIATEĽ“ a ktoré je nám príznačné nemá
žiadny iný cech.
Priblížili sme sa k ľuďom, priblížili sme
sa navzájom. Organizovanie výstavy nás
stmelilo a povzbudilo.
A na záver dve zázračné slová „ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU“ od predsedu SVS
Ing. Kameníka – ktorý sa osobne zúčastnil
výstavy sme pocítili ako uznanie, ale aj záväzok do budúcna.
Tak ako ? Vystúpili sme z kruhu ? ! .
Ľubomír Vančo
Krajský zmocnenec a poradca pre včelárstvo
za Trnavský kraj

