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Žilinskí včelári hneď na úvod
dvakrát vystavovali
Krajské poradné centrum pre včelárov
uskutočnilo 2 včelárske výstavy a to
12.8.2001 na Mariánskom námestí v Žiline
v rámci dňa Žilinských remesiel. Nebolo to
také komorné včelárske stretnutie ale na druhej strane bolo to stretnutie za účasti širokej
verejnosti Žiliny a blízkeho okolia.

Na krajskej včelárskej výstave sa zúčastnili včelári a funkcionári usporiadateľskej
R SVS Žilina, R SVS Bytča, R SVS Turčianske Teplice a R SVS Trstená. Za ich účasť srdečne ďakujem. Osobitné poďakovanie patrí
predsedovi Ú SVS p. Ing. Kameníkovi a funkcionárom žilinskej organizácie najmä predsedovi p. Krebesovi a p. Benkovi, ktorý pre výstavu vyrobil, priniesol a predstavoval modernú úľovú zostavu, tlačný lis na medzistienky,
s možnosťou zakúpenia medzistienok. Priateľ
Krebes taktiež zabezpečil dodávku a predaj
regionálneho medovicového medu. O tento
druh medu bol veľký záujem. Krajskú včelársku výstavu navštívil aj primátor Žiliny Ing.
Igor Choma a ochutnal široký sortiment me-

dov a medoviny. Upútal ho široký sortiment
medov, rozdielne chuťove aj farebne, nakoľko na výstave sme vystavovali vzorky medov
z celého Slovenska počnúc repkovým, agátovým, kvetovým a medovicovým. Na tejto
výstave nám absentovali výrobky (podľa dopytu a záujmu občanov), peľ, propolis popr.
propolisová tinktúra. Tento nedostatok na
budúcoročnú výstavu budeme chcieť odstrániť.

Pokračovanie krajskej včelárskej výstavy
sme uskutočnili dňa 19.8.2011 v Bytči v zrenovovanom sobášnom paláci, ktorú spolu organizovali krajský zmocnenec za Žilinský kraj
s funkcionármi R SVS Bytča menovite s manželmi Šútorkovcami. V Bytči bola výstava
rozšírená o exponáty: nový valcový lis na
medzistienky a medovníčky z 5. r. Slovenského medového festivalu, ako aj medovníčky
ktoré upiekla a ozdobila sama predsedníčka
R SVS Bytča p. Ing. Šútorková. Táto výstava
mala aj medzinárodné zastúpenie, zúčastnili
sa jej náhodní návštevníci Bytčianskeho zámku z Holandska, Maďarska, Fínska a Belgicka. Veľmi ich zaujali medovníčky svojim tvarom a výzdobou, ktoré si zakúpili v lukratívnom balení. Tieto krajské výstavy organizované Ústredím SVS a krajským zmocnencom
podľa môjho názoru splnili svoj cieľ, t. j. zabezpečiť informovanosť pre širokú občiansku
verejnosť v takom zmysle, že ešte stále sú
u nás občania – včelári ochotní starať sa o chov

včiel , a tým zabezpečiť prostredníctvom nich
širokú opeľovaciu činnosť pre dosiahnutie
vyšších výnosov ovocia a poľnohospodárskych plodín, ale popritom zabezpečovať aj
výrobu a predaj kvalitných slovenských včelárskych výrobkov, ako je pravý včelí med
(všetkých druhov), vosk, peľ, propolis a materskú kašičku. Taktiež ukázať širokej verejnosti, ako sa moderne včelári v rozoberateľných zostavách, v nízkonadstávkových zostavách ale tiež ako sa v súčasnosti so včelstvami kočuje za nektárovou znáškou a opeľovacou činnosťou.
Za bezplatné zapožičanie Sobášneho paláca patrí naše úprimné poďakovanie Magistrátu mesta Bytča.
Taktiež ďakujem za spoluprácu pri príprave, organizovaní, zabezpečovaní účasti a predaja manželom Šútorkovým a ďalším funkcionárom R SVS Bytča.
Dovidenia na budúci rok.
Pavol Murín
Krajský zmocnenec a poradca pre
včelárstvo za Žilinský kraj

Včelárska výstava v Bytči
Regionálny spolok včelárov Slovenska
Bytča dňa 19. 8. 2011 usporiadal v Sobášnom
paláci v Bytči pokračovanie Krajského medového festivalu Žilinského kraja.

Podujatia sa zúčastnila široká verejnosť,
ktorú zaujímala nielen veľká ponuka ochutnávky rôznych druhov medu ale aj cenné rady
ohľadne využívania včelích produktov v domácnosti, či už v kuchyni alebo v oblasti doplnkovej liečby niektorých ochorení.
Mnohé oči návštevníkov rozžiarili výkresy detí z MŠ a ZŠ v Štiavniku a krásne zdobené voňavé medovníčky.

Samotným včelárom výstava ponúkla
oboznámenie sa s problematikou výroby lisovaných medzistienok, okolo ktorých sa strhla zaujmavá debata.
Na základe nadšenia účastníkov by chcel
R SVS Bytča z tohto podujatia urobiť každoročnú tradíciu.

Ku zdárnému zorganizovaní výstavy
prispel veľkou mierou aj krajský zmocnenec
za Žilinský kraj pán Pavol Murín, ktorému
touto cestou ešte raz ďakujem.
Ing. M. Šútorková
predsedníčka R SVS Bytča

