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6. roéník Slovenského medového festivalu v Trstenej
Mesteêko Trstená už po šiesty krát dĀa
14. 7. 2012 privítalo všetkých slovenských
vêelárov, ale i nevêelársku verejnosČ a záujemcov o vêelárenie na v poradí už 6. roêníku
Slovenského medového festivalu, ktorý každoroêne usporiadúva Spolok vêelárov Slovenska. Tento rok sa toto najvýznamnejšie podujatie slovenských vêelárov uskutoênilo už
v priestoroch novozrekonštruovaného a vynoveného Mestského kultúrneho strediska
Trstená.

Už od skorých ranných hodín sa do vstupných priestorov MsKS Trstená schádzali vêelári i prívrženci vêelárstva zo všetkých kútov
Slovenska, z blízkeho Poüska êi vzdialených
éiech.
Avizovaný program 6. roêníka Slovenského medového festivalu v Trstenej süuboval
návštevníkom bohatý odborný i kultúrny zážitok. Okrem tradiêných laických degustácií
a ochutnávok súČažných vzoriek medu a medovín, výstavy vêelárskych zariadení a pomôcok a exponátov, výstavy medovníkov a praktickej ukážky ich zdobenia a predajných stánkov boli súêasČou SMF aj odborné prednášky
lektorov a uêiteüov vêelárstva a rovnako tak
aj odborný seminár na aktuálne témy týkajúce sa slovenského vêelárstva.

Úvod tohto vydareného podujatia patril
slávnostnému nástupu vlajkonosiêov a zvukom vêelárskej hymny. Za úêasti delegácií
z Karpatského zväzku vêelárov z Nového
Sonêa, taktiež delegácie vêelárov z Poüska
a éiech, óalej primátora mesta Trstená –
Ing. Jozefa òubjaka, riaditeüa Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Dolnom
Kubíne – MVDr. Petra Mydlu, riaditeüa Re-

gionálnej veterinárnej a potravinovej správy
v Dolnom Kubíne – MVDr. Petra éulena
a samozrejme všetkých úêastníkov SMF otvoril 6. roêník Slovenského medového festivalu v Trstenej predseda Spolku vêelárov Slovenska v Trstenej – Ing. Pavol Kameník.

Vo svojom úvodnom príhovore priblížil
predseda SVS – hosČom i prítomným úêastníkom podujatia – ciele, ktoré vedú Spolok
vêelárov Slovenska ku zámerom usporadúvaČ
každoroêne toto krásne podujatia, ktorého cieüom je nielen monitorovanie kvality slovenských medov, ale rovnako aj propagácia Spolku vêelárov Slovenska a slovenského vêelárstva širokej vêelárskej i nevêelárskej verejnosti nielen tu v Trstenej, ale prostredníctvom
Krajských medových festivalov, ktoré sa budú
konaČ následne v priebehu augusta po skonêení SMF v Trstenej, v každom kraji Slovenska, – a to ako vêelárom, tak aj nevêelárom
na celom Slovensku. Na týchto KMF majú
možnosČ obyvatelia jednotlivých regiónov
nielen ochutnaČ každý súČažný med a medovinu, ktorá bola prihlásená do súČaže o Najlepší slovenský med a Najlepšiu slovenskú
medovinu v rámci súČaže 6. roêníka SMF
v Trstenej, ale obdivovaČ zruênosČ, nápady
a šikovnosČ domácich gazdiniek, ktoré prihlásili svoje medovníky do súČaže o Najkrajší slovenský medovník, êi poznaČ šikovnosČ vêelárskych odborníkov – praktických vêelárov,
ktorí prihlásili svoje nápady, vynálezy a zlepšováky do súČaže o Najlepší vêelársky exponát, pomôcku.
Po slávnostnom otvorení festivalu primátorom mesta Trstená – Ing. Jozefom òubjakom a príhovore predsedu SVS – Ing. Pavla
Kameníka pozdravili 6. roêník SMF krátkymi zdravicami a ostatní prítomní zástupcovia
jednotlivých delegácií i pozvaní hostia.
Najmä poüskí priatelia na êele s pr. Mariánom Bucom vysoko ocenili myšlienku organizovania takýchto podujatí na propagáciu
vêelárenia a pravého vêelieho medu na Slovensku i v zahraniêí. Rovnako vysoko pozitívne hodnotili aj úspešnú spoluprácu medzi
Karpatským zväzom vêelárov v Novom Sonêi a Spolkom vêelárov Slovenska v rámci riešenia Medzinárodného projektu „Vêely

v službách êloveka a prírody v Euroregióne
„Tatry“. Výsledkom a zavĄšením tohto medzinárodného projektu EÚ bola dvojdĀová medzinárodná konferencia, ktorá sa uskutoênila
v dĀoch 21. – 22. 4. 2012 v Tatranskej Bukovine (Poüsko), ktorej sa zúêastnilo 32 vêelárov – zástupcov takmer všetkých Regionálnych spolkov vêelárov Slovenska. Ako na
záver povedal pr. Buc, o tom, že pracovná
spolupráca poüských a slovenských vêelárov
prerástla aj do obojstranného priateüstva svedêí aj pripravovaná priateüská návšteva 55-tich
poüských vêelárov na Slovensko v mesiaci
august 2012 a naopak každoroêná masívna
úêasČ slovenských vêelárov na Krakowskom
medobraní v prvý septembrový víkend v Krakowe.
Po úvodných zdraviciach a slávnostných
vstupoch pokraêoval v priestoroch kinosály
MsKS Trstená blok odborných prednášok
a seminára.

Ako prvá bola odprezentovaná prednáška
praktického veükovêelára pr. Miroslava Sedláêka z Buêovíc (éR) na tému – Kombinované technológie vêelárenia. Hneó po Āom zaujal prítomných vêelárov svojou prednáškou
MVDr. Peter éulen, riaditeü R VPS Dolný
Kubín, ktorý podrobne vysvetlil Prevenciu
ochorenia vêelstiev na mor vêelieho plodu,
postup vêelárov po zistení nákazy na jeho
vêelstvách, vyhlásení ohniska nákazy a opatrení nariadených R VPS, óalej ako postupovaČ pri likvidácii vêelstiev, žiadostiach o náhradu vêelstiev pri ich nariadenej likvidácii
v zmysle nových legislatívnych úprav SR.
Podrobnejšie sa tiež venoval postupom dezinfekcie vêelnice a likvidácii vêelárskeho náradia, pomôcok a inventáru po zistení ochorenia mor vêelieho plodu na vêelnici, ktoré
pomôcky a inventár sa v zmysle novej legislatívnej úpravy vêelárovi neodškodĀuje, êo
vyvoláva v tomto smere pochybnosti a otáznik nad úêinnosČou tohto nariadenia v praxi.
Po tejto odbornej prednáške nasledovala
prednáška Ing. A. Brtkovej, PhD. zo ŠVPÚ
Dolný Kubín, ktorá sa venovala Laboratórnym metódam a postupom pri vyšetrovaní
odobratých vzoriek na nákazu MVP.
DoobedĀajší blok odborných prednášok
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ukonêili pr. Peter Geleta z Hodkoviec, ktorý
predstavil prítomným Moderné spôsoby vêelárenia na Slovensku a záver dopoludnia patril prezentácii Mgr. Františka Geletu zo Spišskej Novej Vsi, na tému: Výsledky medzinárodného poüsko-slovenského projektu „Vêela v službách êloveka a prírody v euroregióne Tatry“.
Po krátkej obedĀajšej prestávke pokraêovalo prednáškové popoludnie odborným seminárom pre všetkých predsedov a tajomníkov Regionálnych SVS na tému: Špecifikácia podmienok pre poskytovanie podpory z
Národného programu stabilizácie a rozvoja
slovenského vêelárstva v zmysle nového platného NV SR ê. 31/2012, ktorý viedla pr. Lýdia Kubinová, koordinátorka odbornej pomoci a podpory na národnej úrovni pre administratívne zabezpeêenie NP.

Súbežne so slávnostným zahájením SMF
a odbornými prednáškami a seminárom prebiehala už od skorého rána vo vstupných
priestoroch MsKS laická ochutnávka súČažných medov a medovín, laické hodnotenie
a súČažné urêovanie najkrajšieho medovníka
i najzaujímavejšieho vêelárskeho exponátu.
A že bolo êo ochutnávaČ i hodnotiČ môže posúdiČ každý êitateü sám s fotografií uverejnených na zadnej strane tohto vydania SV.

71 druhov súČažných medov a 11 druhov
súČažných medovín dalo poriadne zabraČ chuČovým kanálikom každého návštevníka. A to
nehovorím o pastve pre oêi pri nádherných
kolekciách súČažných medovníkov a zaujímavých vêelárskych exponátoch.
Návštevníci podujatia mohli nielen obdivovaČ, ale aj sami si vyskúšaČ liatie voskových
svieêok, rovnako ako mohli pod odborným
okom skúsených odborníêok na peêenie
a zdobenie medovníkov vyskúšaČ si a vyzdobiČ si ten svoj – vlastnoruêne vyzdobený medovník, ktorý si potom odniesli na pamiatku
domov.
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Tí návštevníci, ktorí nenabrali odvahu na
takúto sebarealizáciu si mohli v mnohých predajných stánkoch zakúpiČ med, medovinu,
medovníky, voskové svieêky, medovú kozmetiku a rôzne vêelárske potreby a pomôcky.

Na dobrú náladu všetkým prítomným
vyhrávala poêas celého dĀa üudová hudba
Chorvátovcov zo Zábiedova a o pohostenie
v podobe chutných zákuskov a dobrej kávy,
êi kalíška chutnej medoviny sa po celý deĀ
starali pr. Janka Geletová a Ivka Kupêiová.
Nálada bola výborná, ale êas bol neúprosný a v podveêer sa priblížil okamih, v ktorom
nastal êas, kedy boli vyhodnotené výsledky
odborných súČaží o Najlepší slovenský med:
kvetový, agátový, medovicový, Najlepšiu slovenskú medovinu, Najkrajší medovník a Najzaujímavejší vêelársky exponát, zariadenie.
Rovnako bola vyhodnotená sêítaním anketových lístkov aj laická súČaž v rovnakých kategóriách.

Výhercovia prvých miest vo všetkých
šiestich kategóriách získali okrem diplomu aj
prívesok Zlatý trstenský škapuliar z rýdzeho
zlata, na ktorom bol vygravírovaný dátum
i miesto konania 6. r. SMF, aby tak navždy
pripomínal výhercom, že práve ten ich med,
êi medovina boli najlepšie, resp. ich medovníky boli najkrajšie a vêelárske exponáty a zariadenia najviac zaujali príslušnú odbornú komisiu.
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Ale ani výhercovia na druhom êi treČom
mieste neodišli naprázdno a nezostali bez hodnotných cien. Okrem diplomov za druhé êi
tretie miesto v jednotlivých kategóriách získali výhercovia hodnotné ceny – napr. vêelárske kombinézy, oplodniaêiky, vedro vêelieho krmiva BeeGold, dymáky a pod. Výherkyne súČaže o Najkrajší medovník zasa kamenné zapekacie nádoby v rôznych veükostiach.
Nezabudli sme ani na vêelárov, ktorých
med, êi medovinu oznaêila laická verejnosČ
ako najchutnejšie, a tiež na výherkyĀu, ktorej
medovníky oznaêili návštevníci za najkrajšie
a rovnako ani na vêelárskych majstrov, ktorých vêelárske zariadenia a pomôcky sa zdali
návštevníkom ako najzaujímavejšie – aj títo
všetci boli odmenení hodnotnými vecnými
cenami.

Na záver celého vyhodnotenia ešte vytiahla z viac ako 450-tich anketových lístkov Janka Kameníková piatich výhercov, ktorí sa
zúêastnili laickej ankety a vyplnili anketový
lístok, na ktorom oznaêili êíslom najlepší
med, najchutnejšiu medovinu, najkrajší medovník a najzaujímavejší vêelársky exponát.
Všetkým piatim výhercom bola odovzdaná
sladká cena v podobe jedného kilogramu pravého slovenského medu.
Ceny boli odovzdané, výhercovia odmenení, návštevníci spokojní a tak nastal êas,
kedy predseda SVS – Ing. Pavol Kameník
slávnostne ukonêil 6. roêník Slovenského
medového festivalu v Trstenej jeho vyhodnotením, poóakovaním, s prísüubom a nádejou,
že sa tu opäČ v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Trstenej stretneme 13. júla
2013 minimálne v takom hojnom poête a dobrej nálade ako tomu bolo tento rok.
Na záver chcem z pozície vedúcej sekretariátu Ú SVS poóakovaČ všetkým êlenom
Ústredia SVS a ich manželkám za pomoc pri
organizovaní tohto krásneho podujatia, ochotným medovnikarkám, ktoré spestrili festivalový deĀ ukážkou zdobenia medovníkov a tiež
všetkým predajcom vêelích produktov, ktorí
prijali naše pozvanie a zúêastnili sa so svojimi predajnými stánkami na 6. r. SMF. Rovnako chcem poóakovaČ všetkým ostatným,
ktorí sa akýmkoüvek spôsobom priêinili
a pomohli pri organizovaní tohto vydareného
podujatia a tak prispeli k zdárnemu priebehu
najväêšieho sviatku vêelárov a êlenov Spolku vêelárov Slovenska v r. 2012.
Zo srdca Vám všetkým óakujem.
Lýdia Kubinová, ved. sekretariátu Ú SVS

