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Blíži sa termín konania nášho najvýznam-
nejšieho Spolkového podujatia, ktorým je
6. ročník Slovenského medového festivalu
v Trstenej, ktorý sa bude tento rok konať
14. júla 2012 v Mestskom kultúrnom stredis-
ku v Trstenej, na ktoré všetkých členov Spol-
ku včelárov Slovenska i priaznivcov včelár-
stva v mene nášho Ú SVS srdečne pozýva-
me.

Sprievodným programom SMF je okrem
iných aj súťaž o Najlepší slovenský med, Naj-
lepšiu slovenskú medovinu, Najkrajší medov-
ník a Najzaujímavejší včelársky exponát, či
zariadenie.

V Uznesení z druhého riadneho zasadnu-
tia Ú SVS bola všetkým krajským zmocnen-
com Ú SVS za jednotlivé kraje v spolupráci
s predsedami jednotlivých R SVS vo svojom
kraji uložená úloha č. U4/02/12 - zabezpečiť
od svojich členov R SVS maximálny počet
súťažných vzoriek medu, medoviny, medov-
níkov a včelárskych exponátov, pomôcok
a zariadení a tieto prihlásiť do súťaží v zmysle
schválenej Smernice SVS č. I/2010 pre pod-
ujatie – Slovenský medový festival v Trste-
nej.

Súťaž o najlepší med

 V tomto roku Ústredie SVS vyhlasuje
v súťaži o Najlepší slovenský med tri súťažné
kategórie a to:

 1. kategória – kvetový med
 2. kategória – agátový med
 3. kategória – medovicový med
Vzorky medov do súťaže prevezmú pred-

sedovia R SVS od svojich členov a odovzda-
jú osobne svojmu krajskému zmocnencovi
v dohodnutom termíne spolu s ostatnými ná-
ležitosťami (údajmi o každom súťažiacom
a súťažnej vzorke), ktorý zabezpečí ich osob-
né doručenie do sídla Ústredia SVS, Oravic-
ká 612/12, 028 01 v Trstenej dňa 7. 7. 2012
(sobota).

Súťažná vzorka medu bude pozostávať
v rámci jednej súťažnej kategórie medu
v zmysle Smernice SVS č. I/12010 pre podu-
jatie – Slovenský medový festival v Trstenej
– z 5 ks jedného, toho istého druhu medu zo
sezóny 2011/2012 a ktorý nebol doteraz
v súťaži, naplneného v sklenenej fľaši 720 ml
cca 950 g (novší typ fľaše TWIST, alebo star-
ší – vyšší typ OMNIA) uzavretej skrutkovým
uzáverom, – víčkom, pričom l ks (jedna fľaša
720 ml) pripraví a odovzdá súťažiaci do súťa-
že zadarmo, zvyšné 4 ks (štyri fľaše medu)
budú od súťažiaceho - člena SVS odkúpené
v hodnote 3,- Eur/ l ks (950 g) fľašu.

Na každej jednotlivej vzorke medu – fľa-
ši musí byť nálepka s nasledovnými údajmi:
l. Kategória medu (kvetový, agátový resp.

medovicový)
2. Druh medu najmä u kvetových medov

(napr. agátový, repkový, lipový, mätový,
slnečnicový, zmiešaný a pod.).

3. Ročník zberu medu (napr. 7,8/ 2011, 5, 6,
7.../ 2012)

4. Meno, priezvisko, popr. titul súťažiaceho
včelára, jeho presná adresa, telef. kontakt

Vzor nálepky na pohári s medom:
l. Kategória medu:..........................................
2. Druh medu:.................................................
3. Ročník zberu medu:...................................
4. Meno, priezvisko, titul, adresa včelára:.......

...................................................................

Je neprípustné, aby sa súťažiaci včelár
zúčastnil 2x súťaže v rámci SMF s jedným
a tým istým druhom medu!

Súťaž o najlepšiu medovinu

V súťaži o Najlepšiu slovenskú medovi-
nu budeme rozlišovať v tomto roku iba jednu
kategóriu medoviny, bez ohľadu na pôvod
(z medovicového alebo kvetového medu), far-
bu, druh, napr. prírodnú resp. inak dochuco-
vanú a upravenú medovinu napr. rôznymi
umelými alebo prírodnými esenciami (kore-
ninami a vonnými bylinkami).

Vzorky medovín do súťaže prevezmú
predsedovia R SVS od svojich členov (obdob-
ne ako u vzoriek medov) a odovzdajú osobne
svojmu krajskému zmocnencovi v dohodnu-
tom termíne spolu s ostatnými náležitosťami
(údajmi o každom súťažiacom a súťažnej vzor-
ke), ktorý zabezpečí ich osobné doručenie do
sídla Ústredia SVS, Oravická 612/12, 028 01
v Trstenej dňa 07. 07. 2012.

Súťažná vzorka medoviny, ktorá doteraz
nebola v súťaži, bude pozostávať z jedného
druhu vyrobenej medoviny, naplnenej v skle-
nených fľašiach, o obsahu jeden liter, z číre-
ho alebo tmavého skla, uzavretých korkovou
zátkou, v celkovom množstve 5 litrov, pričom
l liter medoviny pripraví a odovzdá súťažiaci
do súťaže zadarmo a zvyšné 4 litre (štyri lit-
rové fľaše medoviny) budú od člena SVS od-
kúpené v hodnote 3,- Eur/ l fľašu.

Na každej vzorke medoviny – fľaši musí
byť nálepka s nasledovnými údajmi:

l. Druh a pôvod medoviny, popr. jej bliž-
šie označenie a špecifikácia napr. Oravská,
Devínska, Hontianska, Silická, Želovská...
ap., ďalej prírodná, bylinková, horká, s prí-

Propozície súťaže o najlepší slovenský med, najlepšiu
slovenskú medovinu, najkrajší perník a najzaujímavejší

včelársky exponát či zariadenie
chuťou mäty, mandle, z medovicového medu,
z repkového, agátového medu ap.

2. Ročník výroby medoviny napr. 2009,
2010, 2011, 2012...

3. Čitateľne meno, priezvisko, popr. titul
súťažiaceho, jeho presná adresa, telefonický
kontakt.

Vzor nálepky na fľaši s medovinou:
1. Druh a pôvod medoviny:............................
2. Ročník výroby medoviny:..........................
3. Meno, priezvisko, titul, adresa včelá-

ra:...............................................................

Jeden súťažiaci včelár a člen SVS môže
predložiť do súťaže iba jednu vzorku medovi-
ny.

Je neprípustné, aby sa súťažiaci včelár
zúčastnil 2x súťaže v rámci SMF s jedným
a tým istým druhom medoviny!

Súťaž o najkrajší medovník

 V súťaži o Najkrajší medovník bude pre-
berať súťažné medovníky od jednotlivých sú-
ťažiacich bez rozlíšenia motívu, druhu
a množstva medovníka dňa 14.07.2012 t. j.
v sobotu v čase od 07.00 – 08.00 hod.
v priestoroch Mestského kultúrneho stredis-
ka v Trstenej RNDr. J. Žigo – člen Ú SVS.

Súťaž o najzaujímavejší

včelárskych exponát, zariadenie

 V súťaži o Najzaujímavejší včelárskych
exponát, zariadenie bude súťažné exponáty
preberať od súťažiacich (bez rozdielu a trie-
denia) dňa 14.07.2012 t. j. v sobotu v čase od
07.00 – 08.00 hod. v priestoroch Mestského
kultúrneho strediska v Trstenej prvý podpred-
seda SVS – Peter Geleta.

Vážení predsedovia R SVS, veríme, že
v rámci svojich Regionálnych Spolkov vče-
lárov Slovenka máte členov, ktorí sa radi po-
chvália svojimi kvalitnými medami a medo-
vinami, dobrými a chutnými výrobkami
z medu, krásnymi medovníkmi i zaujímavý-
mi včelárskymi exponátmi, či zariadeniami
a pomôckami, ktoré vyrobili a používajú pri
svojej práci a prihlásia ich do jednotlivých
súťaží v rámci 6. ročníka SMF v Trstenej
a tiež, že nielen Vy, ale aj Vaši členovia v hoj-
nom počte poctíte toto naše najvýznamnejšie
celoslovenské podujatie slovenských včelá-
rov a milovníkov medu a medoviny svojou
účasťou a prítomnosťou v deň konania festi-
valu, ako aj na bohatých sprievodných podu-
jatiach 6. ročníka SMF.

Tešíme sa na naše vzájomné spoločné
priateľské stretnutie na 6. ročníku SMF v Trs-
tenej.

Všetci ste aj spolu s Vašimi rodinnými
príslušníkmi a priaznivcami včelárstva srdeč-
ne vítaní.

 Ing. Pavol Kameník
 predseda SVS




