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Krajský medový festival 2013 v Prievidzi
Krajský medový festival sa v Trenčianskom kraji tento rok uskutočnil v dňoch 18.19. októbra 2013 v Kultúrnom dome v Prievidzi – časť Necpaly a bol organizovaný v spolupráci s Klubom ovocinárov a záhradkárov
z Prievidze.
Už samotná príprava výstavy zo strany
ovocinárov a záhradkárov naznačovala bohatú
a pestrú paletu výstavných produktov. Podobne to bolo aj s prípravou našej kolekcie vystavovaných medov, ako aj ostatných ukážkových včelárskych exponátov.

Zahájenie dvojdňového podujatia sa uskutočnilo dňa 18. 10. 2013 o 9.00 hod., – a to za
prítomnosti pani primátorky mesta Prievidze
JUDr. Kataríny Macháčkovej, ktorá slávnostne prestrihla pásku pre otvorenie výstavy. Vo
svojom príhovore pani primátorka vyjadrila
nesmierne potešenie zo spolupráce záhradkárov a včelárov, ktorá akoby predstavovala
súhru práce včiel pri opeľovaní ovocných stromov a poľnohospodárskych plodín v prírode
a zároveň odber vzácneho nektáru z kvetov

a jeho uskladňovanie vo forme medu do vystavaných plástov.

Po úvodných príhovoroch hlavných organizátorov výstavy pani Dagmar Jenisovej
a Ing. Jozefa Špacíra – predsedu R SVS dr.
Kolomana Novackého Prievidza a zároveň
krajského poradcu pre včelárstvo za Trenčiansky kraj sa slova ujala domáca spevácka skupina „Dúbravka“. Speváci uvedenej skupiny
svojimi pesničkami vytvorili dobrú náladu už
pri zahájení výstavy. Potom už nastala prehliadka vystavených exponátov a degustácia
vystavených medov. Návštevníkom sme pripomínali, že vystavené medy sú zaručene vysokej kvality a tak môžu porovnať kvalitné
medy priamo od včelárov a medy z obchodov. Takto naša výstava dokonale prispela
k propagácii značky „Slovenský med“ od našich včelárov. O vystavené exponáty bol mimoriadny záujem od všetkých vrstiev obyvateľstva.

Zvláštnu skupinu návštevníkov tvorila
školská mládež. Žiaci prejavili veľký záujem
o prácu včiel, zaujímalo ich aj ako sú schopné drobné včielky priniesť do úľov také množstvo medu a členovia R SVS Prievidza mali
čo robiť, aby uspokojivo zodpovedali na
množstvo zvedavých otázok.

Spoločné podujatie včelárov a ovocinárov zanechalo pozitívny dojem u všetkých
návštevníkov, čo prejavili aj svojimi podpismi na listine a v knihe návštevníkov, medzi
ktorými bol aj príspevok predsedu SVS –
Ing. Pavla Kameníka s manželkou, ktorí poctili svojou účasťou naše podujatie v sobotu
19. októbra 2013.
So želaním dobrej spolupráce včelárov,
záhradkárov a ovocinárov aj v nasledujúcich
rokoch bola výstava ovocia zeleniny a medu
v sobotu 19. októbra 2013 v poobedňajších
hodinách ukončená.
Ing. Jozef Špacír
krajsky zmocnenec
a poradca pre včelárstvo za Trenčiansky kraj

Rokovali predsedovia R SVS Prešovského kraja
V peknej reštaurácii Šariš – Park pri Veľkom Šariši sa dňa 15. 10. 2013 zišli predsedovia Regionálnych spolkov Prešovského
kraja na svojom riadnom zasadnutí Krajského predsedníctva podľa schváleného plánu
práce.
Zasadnutie viedol krajský zmocnenec
a poradca pre včelárstvo za Prešovský kraj –
Andrej Fedkov, ktorý privítal všetkých predsedov Regionálnych spolkov Prešovského
kraja.
Krajský zmocnenec v úvode poďakoval
predsedom R SVS za príkladné plnenie úloh
uložených Uznesením 21. VZ SVS. Ďalej informoval prítomných aj o priebehu a výsledkoch 3. Riadneho zasadnutia Ústredia SVS,
ktoré sa konalo 21. 9. 2013 v sídle Sekretariátu Ú SVS v Trstenej.
Na zasadnutí boli prerokované aktuálne
problémy a požiadavky členov R SVS Prešovského kraja, ako aj situácia v jednotlivých
Regionálnych spolkoch.
Predsedovia pozitívne zhodnotili úroveň
2. ročníka Krajského medového festivalu, kto-

rý sa konal v sobotu 17. augusta 2013 v Humennom. Ocenili tiež záujem vedenia SVS
aj o regionálne podujatia, ktorý sa okrem iného prejavil aj osobnou účasťou predsedu SVS
– Ing. Pavla Kameníka a vedúcej sekretariátu
Ú SVS – p. Lýdie Kubinovej nielen na 2. ročníku KMF v Humennom, ale takmer aj na
všetkých akciách, ktoré poriadali Regionálne
SVS v Prešovskom kraji počas celého roka
2013.
V ďalšom bode programu boli predsedami R SVS predstavení kandidáti z jednotlivých R SVS na ocenenie zlatou medailou
Š. Závodníka na 22. VZ SVS v Žarnovici
a v závere tohto bodu programu rokovania bol

z navrhnutých kandidátov vybratý a schválený jeden kandidát, ktorý bude z úrovne Prešovského kraja navrhnutý na schválenie v decembri na 4. riadnom zasadnutí Ú SVS v Trstenej.
Predsedovia R SVS Prešovského kraja sa
dohodli, že 3. ročník KMF v r. 2014 sa bude
konať v Novej Ľubovni, prípadne ho usporiada R SVS Prešov.
Ďalej bol prejednaný návrh platieb členských príspevkov na rok 2015, príspevkov do
SPF SVS a predplatného za časopis Slovenský včelár v r. 2015. Krajské predsedníctvo
Prešovského kraja doporučuje Ú SVS, aby sa
výška jednotlivých platieb nemenila a ponechala sa aj v r. 2015 na doterajšej úrovni.
Krajskú organizáciu SVS za Prešovský
kraj tvorí 212 členov, ktorí sa starajú o 1.825
včelstiev. Priemerný výnos medu v uplynulom včelárskom roku bol 16 kg/včelstvo. Med
sa v prevažnej miere predával zo dvora.
Andrej Fedkov
krajský zmocnenec
a poradca pre včelárstvo za Prešovský kraj

