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Zlatá medaila Š. Závodníka už je v Koškovciach
Je februárové nedeľné popoludnie 2014.
Vonku nebolo príliš príjemné počasie, bolo
pod mrakom. Najstarší člen nášho Humenské-

ho včelárskeho spolku 90-ročný priateľ Štefan Barník nebol síce v čase nášho príchodu
doma, ale táto skutočnosť nás nijak neodradila od nášho zámeru. Ba práve naopak, prišla
nám v celku vhod. Spoločne s príslušníkmi

jeho rodiny sme tak mohli v príjemnej atmosfére jeho domova v Koškovciach mu pripraviť v jeho neprítomnosti príjemné a milé prekvapene. Tým bolo odovzdanie najvyššieho
spolkového vyznamenania Zlatej medaily
Š. Závodníka, za jeho celoživotné zásluhy
v prospech slovenského včelárstva i rozvoj
včelárstva v našom regióne.
Nainštalovali sme počítač s dataprojektorom a zabezpečili všetko na odovzdanie
tohto ocenenia. O krátky čas prišiel priateľ
Štefan Barník domov aj so synom a nevestou, vnukom a pravnukom. Veru veľké bolo
ich prekvapenie, keď videli ako ich už spolu
s pr. Andrejom Kecerom očakávame. Po krátkom zvítaní sa – som ako krajský zmocnenec
a poradca pre včelárstvo za Prešovský kraj
a predseda R SVS Humenné pomocou audiovizuálnej techniky odprezentoval v prítomnosti všetkých zúčastnených celý životopis pr.
Štefana Barníka. Po skončení prezentácie som
priateľovi Štefanovi Barníkovi odovzdal Zlatú medailu Š. Závodníka, ktorú mu udelilo
Ústredie Spolku včelárov Slovenska, a ktorú
si priamo na 22. VZ SVS v Žarnovici nemohol z dôvodu svojej nemoci osobne prevziať.

K udeleniu Zlatej medaily mu spoločne
so mnou zablahoželal aj prítomný pr. Andrej
Kecer, pokladník R SVS Humenné.
Andrej Fedkov
Krajský zmocnenec a poradca pre včelárstvo za
Prešovský kraj

Najdrahší med na svete stojí viac ako menšie auto
Med sa vďaka svojim účinkom často označuje aj za zlatý liek. Podľa odborníkov je nielen výborným sladidlom s nízkym glykemickým indexom, ale vďaka antibakteriálnym
a protizápalovým vlastnostiam zlepšuje imunitu, hojí rany a zmierňuje zápaly žalúdka. Za

duza, v ktorej sa včelárstvu venujú už tri
generácie, si včely
v okolí jaskyne v meste Artvin všimla ešte
v roku 2009. Predpo-

tým najdrahším, ktorého cena sa šplhá na
5000 eur za jeden kilogram, treba cestovať do
Turecka.
Špeciálny med Elvish sa získava z 1800
metrov hlbokej jaskyne v údolí Saricayir na
severozápade Turecka. Rodina Gunaya Gun-

klad, že jaskyňa ukrýva med, sa po zložitej
návšteve jaskyne ukázal byť správny.
„Za pomoci profesionálnych horolezcov sa nám podarilo
spustiť do hlbokých
útrob jaskyne, kde
sme našli 18 kilogramov medu v prirodzených plástoch, ktoré
vznikli na okraji členitých stien,“ uviedol
Gunduz. Francúzske laboratóriá, v ktorých
včelári nechali med zanalyzovať, potvrdili, že
ide o sedem rokov starý, vysoko kvalitný med
obohatený o minerály, ktorými sú miestne jaskyne známe.

Prvý kilogram tohto cenného medu sa na
burze v roku 2009 predal za rekordných
45-tisíc eur. O rok neskôr čínsky farmaceuti
kúpili ďalší kilogram za 28-tisíc eur. Dnes sa
med predáva vo fľašiach s obsahom 170g
a 250 g, pričom 1 kilogram stojí 5000 eur.
„Tento med sa vyrába čisto prírodným
spôsobom a bez úľov. Táto oblasť je bohatá
na regionálne liečivé rastliny a to všetko
ovplyvňuje aj cenu medu,“ vysvetlil včelár.
Hoci Gunduz potvrdil, že spotrebiteľov cena
medu nesutále šokuje, o záujemcov núdzu
nemá. „Vyhľadávajú ho najmä ľudia trpiaci
rakovinou alebo rôznymi chronickými ochoreniami,“ dodal včelár.
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