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Trenčín, 7. august 2017 
Počet včelárov púchovského regiónu tento rok rekordne vzrástol 

Mestečko privítalo včelárov púchovského regiónu i všetkých milovníkov medu. Nedeľa 6. 

august 2017 patrila v obci Mestečko (okres Púchov) už 11. včelárskej nedeli púchovskej 

doliny. Niesla sa v duchu hodnotenia minulého roka, vyznamenania zaslúžilých včelárov 

i pasovania novoprijatých včelárov.    

Ani upršané počasie neodradilo včelárov púchovského regiónu a všetkých milovníkov 

medu od návštevy tohto už tradičného podujatia. Okrem ochutnávky sladkého medíku si 

hostia mohli zakúpiť aj rôzne včelárske produkty a včelárske potreby. Naučiť sa niečo 

nové zo včelárskeho života mohli včelári počas prednášok, ktoré boli súčasťou včelárskej 

nedele. Organizátori tento rok stavili na zaujímavú prednášku Jiřího Danihlíka 

z Olomouckej univerzity, ktorá na tému Ošetrovanie včelstiev počas roka – varoáza 

prilákala do Domu kultúry v Mestečku množstvo ľudí. Bohatý program doplnilo aj 

vystúpenie folklórnej skupiny Konopa z Dohnian a skupiny One Way z Mestečka.            

Pod podujatie sa už tradične podpisuje Základná organizácia Slovenského zväzu 

včelárov (ZO SZV) Púchov a ZO SZV Lúky. „Stretávame sa tu každý rok, aby sme 

zbilancovali včelársky rok a vymenili si skúsenosti. Tento rok bol pre včelárov veľmi zlý, 

pretože začal neskorými mrazmi a včelstvo začalo hynúť. Medu je preto veľmi málo, je 

ho asi o 30% menej ako po iné roky,“ uviedol predseda Základnej organizácie SZV 

Štefana Závodníka v Púchove a zároveň predseda Regionálnej zložky SZV Trenčín 

Milan Janco.  

V poradí 11. ročník včelárskeho festivalu si nenechali ujsť ani starostovia púchovskej 

doliny, ktorí podujatie navštevujú každoročne. Cestu na podujatie si však našlo aj 

množstvo včelárov zo Zlínskeho a Vsetínskeho kraja.    

Ocenenia sa rozdávali nielen za aktívnu prácu v ZO 

Medailu Štefana Závodníka za aktívnu prácu v ZO SZV Púchov a pri príležitosti 

životného jubilea získal Miroslav Slávik, Rudolf Loduha a za výbornú spoluprácu medzi 

Púchovom a včelármi doktor Ján Pastorek. „Je to príjemný pocit byť ocenený, lebo 

jednak sa včeláreniu venujem okolo 20 rokov a aj profesne ako veterinárny lekár sa ním 

zaoberám. Pomáham včelárom pri terapii, pri presunoch a pri vedení včelstiev,“ 



komentoval Ján Pastorek na margo svojho ocenenia. K včelárstvu ho priviedol otec, 

a tak prvé poznatky o včelách mal práve od neho.    

Za ZO SZV Lúky si ocenenie Bronzová včela za aktívnu prácu v ZO SZV Lúky a pri 

príležitosti životného jubilea odniesol Ondrej Jancík (75 rokov), Silvester Lašák (65 

rokov), Pavol Hrbáček (60 rokov), Jozef Svorčík (55 rokov) a ocenenie Strieborná včela 

získal František Hořelica. Za Dušana Dundeka, ktorému bola udelená Bronzová včela za 

aktívnu prácu v ZO SZV Lúky a pri príležitosti životného jubilea 70 rokov, prevzala cenu 

vnučka.    

Rady včelárov sa opäť rozšírili. Tento rok rekordne o 23 nových členov 

Záujem o včelárstvo v regióne každým rokom stúpa. Stúpajúci trend potvrdilo aj 

pasovanie novoprijatých včelárov, ktorí si podali prihlášku na vstup do ZO. Za ZO SZV 

Púchov to bolo 14 nových posíl a za ZO SZV Lúky 9 ľudí. „O včelárenie je veľký 

záujem, aj mladých ľudí, čo nás zvlášť teší. Pôsobia tu aj včelárske krúžky. Členovia 

Púchovského včelárskeho krúžku boli reprezentovať Slovensko v Anglicku na 

celosvetovej súťaži mladých včelárov,“ dodal predseda ZO SZV Púchov Milan Janco.      

Medzi 14 novoprijatými včelármi za ZO SZV Púchov malo svoje zastúpenie aj nežné 

pohlavie. „K včelárstvu ma priviedol môj priateľ. Baví ma to, je to úžasná vec. Treba to 

zažiť a vidieť. Včelárstvo je však hlavne o človeku, či sa mu chce alebo nechce naplno 

venovať,“ uviedla Nadežda Ševčíková, jediná žena zo 14 nových členov ZO SZV 

Púchov.    

Medzi včelárskymi produktmi sa nestratili ani výrobky klientov Centra sociálnych služieb 

Lúč v Pruskom a Centra sociálnych služieb Chmelinec v Púchove, obe v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK.  
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