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Určené: ZO SZV 

Bratislava, 13.7.2018 

 

Obežník SZV č. 9/2018 

Účasť na medzinárodných včelárskych súťažiach v roku 2018 

 

Súťaž v Rusku – Apislavia 2018 

Vážené včelárky, vážení včelári, 

v rámci tohoročného Kongresu Apislavie v Moskve (9. - 12.9.2018) bude prebiehať včelárska súťaž 

v kategóriách med (7 podkategórií), výrobky z včelieho vosku, etikety na med a včelárska literatúra. 

Jeden účastník môže v každej jednotlivej kategórii (resp. podkategórii) zaregistrovať max. jednu vzorku.  

Postup pre osobných účastníkov Kongresu 

Včelári, ktorí sa osobne zúčastnia XXII. Kongresu Apislavie v Moskve si môžu vytlačiť prihlášku na 

stránke https://apislavia.ru/, po zakliknutí odkazu Honey contest (Конкурс мёда). Prihláška je zatiaľ 

dostupná v ruštine, vypĺňať sa môže v angličtine alebo ruštine tlačeným písmom. 

Vzorky sa registrujú osobne od 8. septembra 2018 medzi 9:00 - 18:00 hod. do 9. septembra 2018 

15:00 hod. v moskovskom hoteli Gamma na adrese Izmailovskoe Shosse 71, Izmailovo, 105613 Moskva. 

Poplatok za účasť v súťaži sa platí v hotovosti pri registrácii, jeho výška je ekvivalentom 50 EUR za každú 

vzorku, vypláca sa v ruských rubľoch (v závislosti od výmenného kurzu centrálnej banky Ruskej federácie 

v deň registrácie vzorky).  

Postup pre ostatných členov SZV 

Slovenským včelárom, ktorí sa chcú zúčastniť tejto medzinárodnej súťaže, ale nemôžu sa Kongresu osobne 

zúčastniť, zabezpečí Slovenský zväz včelárov dopravu vzoriek na miesto konania a ich registráciu. V tomto 

prípade zašlite do 10. augusta 2018 vzorku (vzorky) na adresu sekretariátu Slovenského zväzu včelárov, 

Svrčia 14, Bratislava. Zásielka musí popri súťažných exponátoch obsahovať aj doklad o úhrade 

účastníckeho poplatku a prihlášku za každý jednotlivý exponát. Originálna prihláška môže byť nahradená 

slovenským prekladom, ktorý sa nachádza v Prílohe 1 tohto Obežníka. Registračný poplatok 50 Eur je 

potrebné uhradiť do 10.augusta 2018 na účet Slovenského zväzu včelárov IBAN: SK 78 0200 0000 0000 

0873 6012, do poznámky uveďte Vaše MENO A PRIEZVISKO na identifikáciu platby.  

http://www.vcelari.sk/
https://apislavia.ru/
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Ide o nadštandardný servis, keďže súťaže sú určené predovšetkým osobným účastníkom kongresu 

s predpokladom, že vzorky prenesú v osobnej batožine. SZV nezodpovedá za situáciu, že štátne orgány 

Ruskej federácie z ľubovoľných dôvodov zadržia hromadnú zásielku vzoriek v colnom sklade alebo 

vyrúbia neprimerané clo. V takomto prípade bude registračný poplatok vrátený naspäť včelárom.  

Po ukončení súťaže sa vzorky nevracajú. Vyhlásenie víťazov sa uskutoční 12. septembra 2018 počas 

Záverečného ceremoniálu XXII. Kongresu Apislavia. Víťazom budú udelené zlaté, strieborné a bronzové 

medaily a diplomy. 

Súťažné kategórie: 

Med 

 Podkategória A - Med jednodruhový svetlý  

 Podkategória B - Med lipový 

 Podkategória C - Med jednodruhový tmavý 

 Podkategória D - Med pohánkový 

 Podkategória E - Med viacdruhový svetlý 

 Podkategória F - Med viacdruhový tmavý 

 Podkategória G - Med v plástoch 

 

Súťažné vzorky medu by mali byť vyrobené v roku 2018 a musia pochádzať z vlastnej včelnice účastníka. 

Súťažné vzorky medu musia vyhovovať medzinárodným štandardom.  

Jeden účastník môže v každej súťažnej kategórii nominovať jednu vzorku, ktorá pozostáva z troch 

identických pohárov medu. Poháre majú byť priehľadné, hmotnosť obsahu 250 až 300 g, s odnímateľnými 

viečkami, bez akýchkoľvek etikiet a označení.  

Rovnako vzorky plástového medu sa dodávajú v troch exemplároch v rámiku alebo balené (sklo, plast, 

fólia a pod.) a ich jednotlivá hmotnosť by nemala byť pod 300 g.  

Okrem senzorického hodnotenia budú počas trvania Kongresu všetky vzorky podrobené základným 

chemickým analýzam (HMF, diastáza, obsah vody a pod.) 

Výrobky z včelieho vosku 

Ručne vyrobené výrobky z včelieho vosku ako sú sviečky, dekorácie, modely. Veľkosť a hmotnosť 

výrobkov z včelieho vosku nie je obmedzená. Hodnotiť sa bude dizajn, vôňa, farba, textúra, originalita 

a kvalita vyhotovenia. 

Etikety na med 

Päť identických kópií etikiet spolu s krátkym textom o tvorcovi dizajnu, originalite etikety, marketingových 

príp. ochranných (obalových) vlastnostiach a pod.  

http://www.vcelari.sk/
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Hodnotiť sa bude dizajn, originalita, inovatívnosť, kvalita tlače a papiera, marketingové a ochranné 

vlastnosti, umelecký a reklamný efekt. 

Včelárska literatúra 

Jeden exemplár včelárskej literatúry spolu s krátkym popisom (autor, technické detaily, originalita, 

inovatívnosť a pod.) 

Ostatné medzinárodné súťaže konané v roku 2018 

Slovenskí včelári, ktorí by chceli porovnať výsledky svojej práce v medzinárodnej konkurencii a využiť 

nadštandardnú kvalitu pri propagácii svojej produkcie u svojich zákazníkov a v médiách, môžu zvážiť 

individuálnu účasť ešte na nasledovných troch včelárskych súťažiach. Včelár si registráciu a zasielanie 

vzoriek zabezpečuje sám, keďže na týchto včelárskych akciách sa delegát SZV nezúčastní. Vo všetkých 

prípadoch je však možné zasielať súťažné vzorky aj poštou (bez podmienky osobnej účasti).  

Súťaž medov v Slovinsku 

V rámci poľnohospodárskeho veľtrhu Agra v Slovinsku sa uskutoční 7. augusta 2018 medzinárodná súťaž 

medov. Termín na registráciu vzoriek je do 27. júla 2018, do 1. augusta musia byť vzorky na mieste 

konania súťaže. Súťaží sa v kategóriách med agátový, lipový, gaštanový, lesný, jedľový, borovicový, 

pohánkový, kvetový a iný. Vzorka pozostáva z dvoch identických pohárov s hmotnosťou obsahu od 450 do 

500 g s kovovými viečkami. Ocenenia dostávajú všetky súťažné vzorky, ktoré dosiahnu predpísaný bodový 

zisk. Registračný poplatok za jednu vzorku je 35 €. Prihlášku a čestné prehlásenie o pôvode medu je možné 

si vyžiadať na adrese boris.erjavec@pomurski-sejem.si.   

Súťaž medov v Turecku 

V rámci 6. ročníka včelárskeho kongresu v tureckej Mugle sa koná aj medzinárodná súťaž medov. Vzorky 

do súťaže musia byť na mieste konania kongresu do 1. októbra 2018. Súťaží sa v kategóriách med kvetový 

jednodruhový, med kvetový viacdruhový a med medovicový. Vzorka pozostáva z troch identických 

pohárov s hmotnosťou obsahu od 460 do 500 g s kovovými viečkami. Viac informácií, vrátane prihlášky 

a adresy na zasielanie vzoriek, je na adrese http://www.muglacongress.org/eng/?page=honey_contest 

Súťaž medov vo Veľkej Británii 

V britskom meste Esher blízko Londýna sa uskutoční v dňoch 25. do 27. októbra už 87. ročník najstaršej 

a najväčšej včelárskej súťaže s názvom „National Honey Show“. Súťaž má približne 250 kategórií, 

z ktorých veľké množstvo je otvorených aj pre účastníkov mimo britských ostrovov, medzinárodná účasť je 

povolená v kategóriách 1 až 11, 45 až 102 (med, vosk, medovina, fotografie a pod). Kategórie budú 

aktualizované v auguste na stránkach http://www.honeyshow.co.uk/ . Vzorky sa zasielajú 

do 25. októbra 2018. 

 

http://www.vcelari.sk/
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Príloha 1: Slovenský preklad prihlášky na súťaž v rámci Kongresu Apislavie v Moskve 

 

PRIHLÁŠKA: 

 

 

ZO SZV:  

Meno:  

Adresa:  

Email:  

Telefónne číslo:  

Kategória:  

Podkategória:  

Druh medu*:  

Krajina, región pôvodu:  

*U medov (mimo podkategórií B a D) uveďte aj rastlinný pôvod medu (napr. med agátový, slnečnicový, 

jedľový a pod.) 

 

 

 

 

Ing. Ľudovít Gál 

 predseda SZV 

 

http://www.vcelari.sk/

