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HONEYcheck 
 

Európsky parlament začal vnímať med ako citlivú komoditu. Je preto potrebné, aby sa Štátna 
veterinárna a potravinová správa spolu s NRL zaoberali akreditovanými rozbormi úradných vzoriek 
medu, u ktorých je dôvodné podozrenie na falšovanie. Je tu ale aj iný pohľad na toto rozhodnutie. 
Pohľad spotrebiteľa, ktorý pri kúpe medu často krát kladie dôraz aj na overenie medu laboratórnym 
rozborom. Jedná sa teda o komerčné vyšetrenia súkromných vzoriek medu od včelárov, ktoré slúžia 
včelárovi ako marketingový podklad pri priamom predaji z dvora.  Cieľom tohto projektu je 
poskytnúť včelárom možnosť vyšetrenia vzorky na doporučené parametre kvality medu. 
Predpokladáme možnosť výberu z parametrov ako: peľová analýza, obsah vody, elektrická vodivosť, 
popoloviny, kyslosť medu, obsah HMF, aktivita diastázy, obsah sacharózy, obsah nerozpustných 
látok, aktivita invertázy, prolín, polarita medu (prípadne dalšie). 

Priamym výstupom bude „laboratórne-marketingový protokol“ vystavený Ústavom 
včelárstva, ktorý by okrem nameraných parametrov, poskytoval aj ich jednoduché vysvetlenie pre 
spotrebiteľa. Včelár by tak za prijateľnú cenu získal edukatívne-marketingový nástroj na 
prezentovanie svojho produktu a prípadné - odôvodnené navýšenie jeho ceny. Projekt bude 
prezentovaný na samostatnej časti internetovej stránky, ktorá bude prinášať vysvetlenia významu 
jednotlivých parametrov ako aj zverejnenie výsledkov z analýz vzoriek.  To má takisto náučný 
charakter tak pre včelára samotného, ako aj pre náročnejšieho spotrebiteľa, ktorému nestačí 
tvrdenie že „med je zaručene pravý včelí“.  
 

Popis krokov - výstupy projektu: 

1/ Porovnanie vybraných metodík a dosiahnutých parametrov: ktorej cieľom bude optimalizácia 
nastavania a kalibrácie obstaraného prístrojového vybavenia.  T: 1.8.2018-1.2.2019. 
2/ Informovanie o projekte: Spustenie webovej stránky s informáciami o zámere projektu, cenách 
a ostatných nevyhnutných informáciách. T: 1.11.2018 - 15.7.2019. 
3/ Analýzy vzoriek a vystavenie protokolov: T: 1.2.2019 - 15.7.2019. 
 
 

Rozpočet – rozdelenie nákladov 
Poskytovateľ pomoci zabezpečí potrebné laboratórneho zariadenia v hodnote 37 tis Eur  
Ústav včelárstva energiami a personálnymi nákladmi  
Pre včelára organizovaného v OZ podporujúcom projekt bude cena analýzy priamo úmerná len 
spotrebnému materiálu (chemikálie, reagencie) pre konkrétne zvolené parametre analýzy. 
 
 
Príloha: pr. č.1: Plán rozpočtu pre projekt „HONEYcheck“ 

 

 

V Liptovskom Hrádku 27. 04. 2018       Ing. Pavel Kantík 

  


