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Priateľ Šte-
fan Holló st. sa
narodil 20. 01.
1922 v dedinke
Kešovec, okr.
Rimavská So-
bota. Pochádza
z roľníckej ro-
diny. Nemal
ani12 rokov,
keď sa začal za-
ujímať o vče-
lárstvo a priú-
čať tomuto krásnemu a užitočnému remeslu.

Po druhej sv. vojne sa začal vážnejšie za-
oberať včelárením. Vyštudoval za včelmajstra
v Sliači. Po vyštudovaní robil 40 rokov včel-
majstra na neďalekom roľníckom družstve. Až
do svojho odchodu do dôchodku obhospoda-
roval na JRD 250 včelstiev. Po odchode na
dôchodok rozšíril svoju vlastnú rodinnú vče-
liu farmu až na 500 rodín. V minulosti bol vo

Štefan HOLLÓ st.
 člen Gemerského Regionálneho Spolku včelárov so sídlom v Bretke

výbore ZO SZV, je zakladateľom
Gemerského regionálneho spolku
včelárov Slovenska. Aj keď pre-
važnú časť včelej farmy obhospo-
daruje v súčasnosti už jeho nasle-
dovník, ktorým je syn – Štefan
Holló ml. Priateľ Štefan Holló st.
aj napriek svojmu pokročilému
veku, (ako bolo uvedené v úvode
práve pred dvoma týždňami sa do-
žil svojho významného životného
jubilea a požehnaného veku 90 ro-
kov) dokáže sa postarať o svojich
45 včelstiev, ktoré má umiestnené
pri svojom rodinnom dome.

Ako sám priateľ Holló Štefan st. vyhlásil
na poslednej Výročnej členskej schôdzi – „Za
všetko čo má a čo dosiahol vo svojom živote,
môže poďakovať svojmu koníčku – včeláreniu
a preto bez včely a bez včelárenia nevie a ani
nemôže žiť....“

Predseda Gemerského R SVS so sídlom

v Bretke Štefan Hegedüs a všetci členovia spolku

svojmu „Pišta Báčimu“ zo srdca gratulujeme

k jeho vyznamenaniu a ďakujeme mu za jeho

celoživotný prínos a prácu, ktorú vykonal v na-

šom gemerskom regióne v oblasti včelárstva.

Vážení čitatelia, na 20. VZ SVS v Považskej Bystrici dňa 4. 2. 2012 bolo udelené
najvyššie spolkové vyznamenanie Zlatá medaila Š. Závodníka piatim zaslúžilým

členom SVS. Uverejňujeme pre vás ich krátke životopisy a fotografie.

Jozef Ko-
tian sa narodil
3. 2. 1933
v Prievidzi. Zá-
kladnú školu
navštevoval po-
čas vojnových
rokov v Hor-
ných Obdokov-
ciach. Po pia-
tom ročníku na-
stúpil na 8-roč-
né Gymnázium v Nitre, odkiaľ bol tesne pred
maturitou vylúčený pre svoj nevyhovujúci po-
litický profil. Vzhľadom na danú skutočnosť
nastúpil do práce na vrtné súpravy slúžiace
Geologickému prieskumu ČSR a neskôr do
Uholných baní v okrese Prievidza, kde pra-
coval až do dôchodku.

Ku prvému kontaktu so včelami prišiel už
v mladých rokoch popri svojom otcovi, kto-
rého hlavnou činnosťou bola poľnohospodár-
ska výroba a pritom obhospodaroval
15-20 rodín. Pri ňom získal základné vedo-
mosti o včelách a včelárení. Od roku 1970 už

Jozef KOTIAN
 člen R SVS dr. Kolomana Novackého v Prievidzi

včeláril spolu s otcom. Obhospo-
darovali 70 až 80 včelstiev. Od
roku 1973 začal s kočovaním včel-
stiev a odvtedy kočuje až doteraz.
Vzhľadom na svoje teoretické
a praktické vedomosti bol od roku
1976 až do r.2000 registrovaným
chovateľom včelích matiek. V roku
1991 bol jedným zo zakladateľov
obnoveného Spolku včelárov Slo-
venska v Prievidzkom regióne. Od
toho času je členom výboru Reg.
Spolku včelárov Slovenska
Dr. Kolomana Novackého v okre-
se Prievidza, kde zastáva funkciu zdravotné-
ho referenta. Na Valnom Zhromaždení v Dol-
nom Kubíne v roku 1996 bol zvolený do ko-
misie Svojpomocného Fondu pri SVS kde
dodnes zastáva funkciu člena tejto komisie.

So svojimi vedomosťami sa rád podelí aj
s ostatnými včelármi. Na kurzoch chovu vče-
lích matiek predvádza svoju osvedčenú me-
tódu chovu spolu s praktickými ukážkami.

Zlatú medailu Štefana Závodníka navrh-
lo udeliť priateľovi Jozefovi Kotianovi vede-

nie R SVS Dr. K. Novackého v Prievidzi
vzhľadom na jeho dlhodobú aktívnu činnosť
v Spolku včelárov Slovenska.

Ing. Jozef Špacír predseda R SVS

dr. K. Novackého v Prievidzi a Ing. Peter

Čerňanský, krajský zmocnenec za Trenčiansky

kraj, ako aj celé Ústredie SVS zo srdca bla-

hoželajú vyznamenanému  k oceneniu jeho prá-

ce a zásluh v prospech všetkých členov Spolku

včelárov Slovenska.
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Alexander
Lipovský sa
narodil 18. júna
1929 v Šopor-
ni. Pochádza
z maloroľníc-
kej-robotníckej
rodiny. Jeho
otec v čase veľ-
kej hospodár-
skej krízy odi-
šiel za prácou
do Argentíny
a mama zostala
pracovať doma, ako maloroľník.

Mal dvoch súrodencov - dve sestry, z kto-
rých staršia sestra ako trojročné dievčatko bo-
hužiaľ zomrelo.

Alexander 6. ročníkov základnej školy
vychodil v Šoporni. Po vykonaní prijímacej
skúšky nastúpil do meštianskej školy v Sere-
di. Po úspešnom ukončení meštianskej školy
v roku 1944 sa prihlásil do Baťovej školy, vte-
dy do Baťovian.

V dôsledku blížiaceho sa frontu a vypuk-
nutia povstania prerušil tento podnik svoju
prácu ako aj jeho štúdiá a preto mladý Ale-
xander zostal doma. Po skončení vojny na-
stúpil za učňa do obchodu s priemyselným to-
varom v Pezinku. Po troch rokoch si urobil
tovarišské skúšky a zostal v podniku praco-
vať až do roku 1950. Povinnú základnú vo-
jenskú službu absolvoval v Havlíčkovom Bro-
de. Po ukončení základnej vojenskej služby

postupne pracoval v obchodnom obore v Tr-
nave, Pezinku a Šoporni. V roku 1951 sa ože-
nil. Spoločne s manželkou Katkou, ktorá už
nežije vychovali tri deti.

V roku 1960, Trnavská priemyselná ško-
la otvorila v Seredi 5-ročné večerné štúdium
ako prípravu stredných kádrov pre vznikajú-
cu Niklovú hutu v Seredi. Túto 5-ročnú školu
ukončil maturitou s vyznamenaním. Ako
úspešný absolvent uvedenej školy nastúpil
pracovať do Niklovej Huty na obchodný úsek
ako vedúci skupiny zásobovačov. Tu praco-
val až do roku 1990, kedy odišiel do zaslúže-
ného dôchodku.

Ako dôchodca nezostal nečinný. Začal sa
viac verejne angažovať. Pracoval v komisii pre
sociálne veci, vo výbore jednoty, vo farskej
ekonomickej rade a jedno volebné obdobie
ako prísediaci na okresnom súde. Samozrej-
me, viacej sa venoval krásnemu koníčku
„Včeláreniu“. K včeláreniu sa prepracoval
prostredníctvom svojej záľuby v záhradníc-
tve. Potreba opeľovania ovocných stromov
a iných záhradných kultúr ho tak zaujali, že
sa začal bližšie zaujímať o potencionálnych
opeľovačov. Aktívne začína včeláriť od roku
1962 s dvoma včelstvami, ktoré získal od pria-
teľa Hercega Milana z Paty. U menovaného
priateľa zbiera prvé praktické skúsenosti
o včelárení a zároveň vstupuje do Slovenské-
ho zväzu včelárov. V roku 1990 patril medzi
včelárov, ktorí aktívne prispeli k obnoveniu
seredskej organizácie Spolku včelárov Slo-
venska.

Doteraz priemerne obhospodaruje
10 včelstiev a do tajov včelárenia postupne
priúča syna Miroslava – čo mu prináša nielen
potešenie, ale aj budúcu záruku pokračova-
nia v tejto jeho krásnej a záslužnej záľube.

V Regionálnom Sereďskom spolku Jura-
ja Fádlyho pracoval od roku 1994 ako člen
predstavenstva a to vo funkcii hospodára a po-
kladníka, a to až do roku 2009, keď pre zdra-
votné problémy sa funkcie vzdal.

Svoje povinnosti, ako člen predstavenstva
vždy vykonával zodpovedne. Nadobudnuté
skúsenosti trpezlivo odovzdáva svojmu ná-
stupcovi našej milej Karin Kapustovej.

Priateľ Alexander Lipovský počas celej
aktívnej včelárskej činnosti vždy rád rozdá-
val rady zvlášť mladším včelárom a v rámci
svojich možností ochotne aj dnes pomáha kaž-
dému, kto jeho radu potrebuje.

 Priateľ Alexander Lipovský patrí medzi
skupinu včelárov, ktorí tvoria podstatnú časť
našej včelárskej spolkovej verejnosti. Hoci
nebol významným dejateľom, ani vynálezcom
včelárstva, svojim príkladným spôsobom ži-
vota a prístupom k spoločnosti včelárov, si
tak významné ocenenie na sklonku svojho
života, akým je zlatá medaila Š. Závodníka
určite zaslúži.

Tajomník R SVS Sereď, Jozef Kušnír a čle-

novia R SVS J. Fándlyho v Seredi, Ľ. Van-

čo, KZ a KPP za Trnavský kraj i členovia

Ú SVS gratulujú priateľovi Lipovskému k jeho

oceneniu Zlatou medailou Š. Závodníka za

prácu, ktorú vykonal v našom regióne v pro-

spech slovenského včelárstva.

Alexander LIPOVSKÝ
člen Sereďského spolku Juraja Fándlyho

Jozef JOZEFÍK
člen R SVS Nová Ľubovňa

J o z e f
Jozefík sa
n a r o d i l
28.7.1932
v roľníckej
r o d i n e
v obci Ko-
l a č k o v ,
okres Stará
Ľubovňa,
kde žije
a včelári
dodnes. Po
ukončení
v t e d y
takzvanej
mešťanky

sa vyučil za predavača. Pracoval ako preda-
vač neskôr ako vedúci potravín v „Jednote“
Stará Ľubovňa. Včeláriť začal už ako šestnásť
ročný, keď jeho prvým včelstvom bol roj do-
nesený v deke zo vzdialenosti cca osem kilo-

začiatkoch včelárenia. Veľa mladých a začí-
najúcich včelárov v našom regióne má základ
svojich včelstiev z darovaného včelstva prá-
ve od neho. Bol spoluorganizátorom vzniku
Regionálneho spolku včelárov Slovenska
v Novej Ľubovni v roku 1990, ktorého je do-
dnes aktívnym členom. V minulosti bol aj
aktívnym členom výboru nášho R SVS Nová
Ľubovňa. Je včelárom, ktorého si okolie váži
nielen pre jeho včelárske umenie, ale aj pre
jeho dobré srdce vždy a za každých okolnosti
pomôcť druhým. Vyznamenaním priateľa Jo-
zefa Jozefíka sa vyznamenanie určite dosta-
ne tomu správnemu včelárovi, aj keď nebol
a nie je nejakým priekopníkom vo včelárení
v celoslovenskom ponímaní, v regionálnom
ale určite áno!

Predseda — Vincent Boleš a členovia R SVS

N. Ľubovňa srdečne svojmu priateľovi Jozefovi

gratulujú k jeho vyznamenaniu za jeho aktívnu

celoživotnú činnosť v prospech slovenského vče-

lárstva.

metrov. Ten našiel pri pešej ceste do učenia
a späť, ktorú dennodenne absolvoval. To len
na okraj, lebo jeho životný príbeh s včelami
ste mali možnosť si prečítať aj v časopise Slo-
venský včelár, do ktorého občas prispieval
svojimi príspevkami. Počas svojho dlhoroč-
ného včelárenia sa vypracoval na veľkého vče-
lára, keď už po dlhé roky obhospodaruje kaž-
doročne okolo stovky včelstiev. Ako osem-
desiatnik v tomto roku má zazimovaných
95 včelstiev. Pri práci so včelami veľmi rád aj
neštandartne experimentuje, i keď len pre svo-
je potešenie a potvrdenie si svojho správne-
ho postupu. S poznatkami sa veľmi rád delí
s včelármi pri stretnutiach. Bol a dodnes je
aktívny aj čo sa týka práce vo včelárskych or-
ganizáciách a to v minulosti vo zväzáckej or-
ganizácii a v súčasnosti v spolkovej. Dlhé
roky vykonával funkciu dôverníka za obec
Kolačkov. Ku včeláreniu prilákal množstvo
nových mladých včelárov , ktorým aj aktívne
pomáhal a aj v súčasnej dobe pomáha pri ich
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�  dobyvateľ Ale-
xander Veľký
(356-323 p. n.
l.), bol po svojej
smrti prevezený
do Alexandrie.
Legenda hovo-
rí, že preto, aby
jeho telo zosta-
lo nepoškode-
né, bolo počas prevozu uchovávané
v mede,

� indický boh Višna býva zobrazený v po-
dobe modrej včely,

� včely sú dobrí stavitelia - plásty, ktoré sta-
vajú majú pevnú konštrukciu a ich rozme-
ry sú dodržané s neobyčajnou presnosťou:
uhol bunky sa vždy rovná 109 stupňov
28 minút,

� včela vylietajúca z úľa má slabý záporný
náboj. Počas letu vytvára okolo seba elek-
trické pole, náboj sa mení na kladný a na-

berá na intenzite do 1,5 až 1,8 V, najmä
počas jasného počasia,

� včely sú majstrami v rozlišovaní vôní, ich
čuch je tisíckrát silnejší ako ľudský, vôňu
kvetov zacítia z vyše kilometrovej vzdia-
lenosti,

� najbližší príbuzný včely - čmeliak - je sku-
točným paradoxom prírody. Americkí
vedci preskúmali jeho telesnú hmotnosť
a aerodynamické vlastnosti a prišli k záve-
ru, že nemôže lietať, a on lieta…,

� v prírode sa stretávame aj s včelími sam-
čekmi trúdmi - albínmi s bielymi očami -
larva matky sa len za päť dní svojho vývo-
ja zväčší tritisíckrát a larva včely tisícpäť-
stokrát,

� včely majú vo výnimočných prípadoch,
spojených so zachovaním rodu, schopnosť
predĺžiť svoj život až šesťkrát. Včelstvo je
z hľadiska sociologického rodina, tvorená
matkou a jej potomkami - robotnicami
a trúdmi,

� aby včela nazbierala kilogram medu, musí
vyletieť 150-tisíc krát, nalietať tristotisíc km
a navštíviť 10 miliónov kvetov,

� jeden výlet trvá včele 10 minút. Denne vy-
lieta z úľa asi desaťtisíc včiel, ktoré navští-
via až štyri milióny kvetov. Na jar lietajú
asi 800 metrov od úľa, ale v lete aj na vzdia-
lenosť 4 km a viac. Včela dokáže preletieť
až 60 km za hodinu. V lete vyletujú už
o štvrtej ráno a denne pracujú až sedem-
násť hodín!

Pavol Mu-
rín začal včelá-
riť na Orave v
roku 1965. Do
včelárskej or-
ganizácie vstú-
pil v roku 1966.
Už od roku
1967 pracoval
ako člen výbo-
ru v rôznych
funkciách a od
roku 1990 vo
funkcii predse-
du R SVS, ktorú vykonával k spokojnosti čle-
nov viac ako 16 rokov. Vždy sa snažil viesť
spolok tak, aby boli jeho členovia uspokojení
vo svojich potrebách i požiadavkách. Tak ako
každý začiatok býva ťažký, ani jeho včeláre-
nie nebolo jednoduché. Začínal s piatimi včel-
stvami, postupne svoje včelstvá rozširoval
a zveľaďoval.  Pretože sa postupne vo včelár-
stve  usilovne aj vzdelával, svoje poznatky
postupne využíval a realizoval nielen na svo-
jej včelnici pri stabilnom spôsobe včelárenia,
ale aj kombinovaním stabilného a kočovné-
ho spôsobu včelárenia. Tento kombinovaný
spôsob včelárenia si udržuje do dnešného dňa.

 Veľký dôraz vo svojej práci kladie na
zdravotný stav včelstiev v spolku. Ako in-
špektor zdravia včiel a neskôr asistent úrad-
ného veterinárneho lekára nielen organizoval,
ale osobne sa aktívne zúčastňoval a zúčast-

Pavol MURÍN
člen Včelárskeho spolku Dolný Kubín

a Krajský zmocnenec a poradca pre včelárstvo za Žilinský kraj

ňuje zdravotných prehliadok včelstiev nielen
vo Včelárskom spolku Dolný Kubín, ale podľa
potreby aj v ďalších včelárskych organizáci-
ách na celej Orave.

Vo funkcii predsedu vždy dbal a vyžado-
val, aby všetci členovia spolku poznali nie-
len svoje práva, ale aj svoje povinnosti. Ni-
komu neodmietne osobnú pomoc a radu. Keď
je to potrebné osobne príde ku včelárom so
svojou radou a pomocou. Vyžaduje, aby sa
na organizovaní a zabezpečovaní potrieb
Spolku podieľali všetci jeho členovia spolku

a dozerá na to, aby s novými poznatkami boli
oboznámení aj ostatní členovia či už v osob-
nom styku, na valných zhromaždeniach, vče-
lárskych nedeliach, alebo organizovaním zá-
jazdov na výstavy, kongresy alebo včelnice
pokrokových včelárov.

Hlavne jeho pričinením a zásluhou má

Včelársky spolok Dolný Kubín dlhoročné
priateľské vzťahy so včelármi z Poľska - z ob-
lasti Krakova, ako aj s okolitými včelársky-
mi organizáciami na Slovensku, kde úzko spo-
lupracuje so včelármi z Trstenej, Námestova,
Tvrdošína aj Liptovského Hrádku, nehľadiac
či sa jedná o spolkovú alebo zväzovú organi-
záciu.

O šírke jeho práce v prospech včelárov
svedčí aj to, že sa aktívne podieľal na práci
v  Ú SVS, kde v minulosti vykonával funkciu
člena Kontrolnej a revíznej komisie SVS a od
roku 2010 funkciu krajského zmocnenca
a krajského poradcu pre včelárstvo za Žilin-
ský kraj.

„Pri príležitosti udelenia Zlatej medaily
Š. Závodníka – najvyššieho spolkového vyzna-
menania Ti členovia Včelárskeho spolku
v Dolnom Kubíne srdečne blahoželajú, a ďa-
kujú Ti za doteraz vykonávanú prácu, želajú
Ti naďalej pevné zdravie, veľa síl a úspechov
vo funkcii KZ SVS a KPV“.

K citátu Rousseana „Nie ten človek žil
viac ktorý sa dožil vysokého veku, ale ten kto-
rý svoj život naozaj precítil“ my dopĺňame -
„a vykonal v ňom mnoho dobra pre iných“.

Priateľovi Pavlovi Murínovi sa svojim poďa-

kovaním za dobrú vzájomnú spoluprácu, celoži-

votnú aktívnu činnosť a oddanosť SVS so svo-

jou srdečnou gratuláciou k udeleniu vyzname-

nania zlatej medaily Š. Závodníka pripája aj

predseda SVS a celé Ústredie SVS.

Viete, že...




