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ZOZNAM VINÁROV A MAPA PIVNÍC

TIRUM VINIFERA WINE

Nitriansky vínny festival 2019
Milí priatelia vína!
Neraz označujeme vinič ako súčasťou tradícií
a nášho dedičstva. Novou dobou však
získavame aj ďalšie nové poznatky, ktoré
sa však získavajú nemenej prácne ako tie
predošlé.
Nájdime to správne prepojenie nových
poznatkov a tradícií, ktoré nám budú prinášať
potešenie na koreni, no aj v pohári.
Tak ako sa postupne dávkuje starostlivosť
do hrozna, o to väčšiu trpezlivosť musí mať
pestovateľ, kým sa pretaví do finálneho
produktu – vína.
Nie nadarmo sa Nitriansky vínny festival nazýva
festivalom chutí a zážitkov. Môžete tu naozaj
nájsť to správne namiešané prepojenie tradícií
za pomoci nových technológií a poznatkov,
a tak si vychutnať Nitru priamo v pohári.
Nitra je oddávna vinohradnícky uznávanou
lokalitou. Svojou polohou a zložením pôdy
poskytuje vínnej réve dostatok toho, čo
potrebuje.
Novými poznatkami dospievame k novým
odrodám – novošľachtencom. Tieto neprinášajú
len nové chute, ale takisto sa od nich očakáva,
že sa prispôsobia často spomínaným
klimatickým zmenám a že budú odolnejšie voči
škodcom a chorobám.

Nie nadarmo sa preto už stáročia vinárstvo
považovalo za vedu. S prichádzajúcim tlakom
klimatických, či iných zmien, je o to väčšia
potreba využívať vedu na zachovanie tých
tradičných hodnôt, ktoré udržujeme na pôde
niekoľko pokolení.
Voda, pôda, vzduch.. to je len niečo z mála,
čo
tvorí
podstatu
poľnohospodárskej
a vinohradníckej činnosti. Ovplyvňuje našu
prácu, úrodu a jej bohatstvo. Bez ich kvality
nemôžeme čakať ani kvalitné produkty, preto
je potrebné dbať na dostatočnú starostlivosť
o tieto prírodné zdroje. Nie nadarmo sa vraví:
„Víno je odpoveď zeme na slnko.“
Avšak dnes víno nie sú len klasicky
rozpoznávané druhy podľa farby– biele, ružové,
červené. Je to omnoho viac, práve lokalita – a
pôda, na ktorej dané strapce hrozna dozrievajú
sa odzrkadľujú v jeho chuti a tónoch. Preto
by sme nemali zabúdať toto bohaté dedičstvo
naďalej rozvíjať.
Aspoň kúsok z neho si môžete vychutnať už po
desiaty krát aj na Nitrianskom vínnom festivale,
na ktorom Vás srdečne vítame.
Prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Dekan Fakulty záhradníctva a krajinného
inžinierstva. Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre

PROGRAM - Sprievodný hudobný program
Piatok
16:30-17:00
Vystúpenie ľudová hudba Furmani Nitra
17:00-18.00
Vystúpenie anglického speváka Evan Burgess
18:00		
Otvorenie festivalu a odovzdávanie cien vinárom za rozvoj
		
vinohradníctva a vinárstva na Slovensku, uvedenie knižnej publikácie
		
doc. Štefana Ailera, FZKI SPU Nitra
18:00-19:30
Vystúpenie finalistov Hlasu Československa
		Petra Juhása a Elišky Urbanovej
20:00-20:30
LHP Muzika-Slovenské a Moravské piesne
20:30-22.00
Vystúpenie Nitrianskej kapely Carpe Diem
Sobota
15:00-16:00
Vystúpenie Ivety Minárovej zo skupiny
		Do lesa a z lesa von – Moravské a slovenské piesne
17:00-18:00
Vystúpenie írskeho speváka Graeme Mark Donaldson
18:30-19:00
LHP Muzika-Slovenské a Moravské piesne
19:00-21:00
Koncert rockovej kapely LIVEband BON JOVI Tribute z Martina

Milí vinári, vinohradníci a milovníci vína,
Srdečne Vás pozývame na 10. ročník Nitrianskeho vínneho festivalu, ktorý sa koná
v dňoch 8.-9. novembra 2019 na Nitrianskom hrade a v jeho pivniciach.
Tohtoročný festival sa bude niesť v duchu
slovenskej a moravskej tradície a tešiť sa
môžete na ochutnávku plodov celoročnej
práce okolo 40 vinárstiev.
Otvorenie festivalu za začne požehnaním
mladých vín zástupcami Kňazského
seminára na sviatok svätého Martina,
ktorý je dôležitým dňom celej katolíckej
Európy. Odovzdávanie cien vinárom
za rozvoj vinohradníctva a vinárstva na
Slovensku.Uvedenie novej odbornej
vysokoškolskej
publikácie
skriptá
Vinárstvo, autora doc. Štefana Ailera,
do života. Púť tohto diela vínnym
svetom odštartuje legenda slovenského
vinohradníctva a vinárstva Ing. Ondrej
Korpáš, CSc. Vydavatelom je Fakulta
zahradníctva a krajinného inžinierstva
SPU v Nitre.
V najväčšom zastúpení sa predstavia
výrobcovia
z
Nitrianskej
oblasti,
ale priestor dostanú aj moravské
vína.
Tradičným
systémom
„all inclusive“ tak máte príležitosť
porovnať kvalitu vína z rôznych kútov
celého sveta a možnosť zistiť, že za naše
slovenské vína sa už dávno nemusíme
hanbiť, ba dokonca v mnohých prípadoch
nielen konkurujú ale v mnohom aj
predstihujú zahraničné vinárstva.
Víno – pôžitok Bohov, kráľov a bohémov
– sa tak opäť raz stane bodom, na ktorý
počas dvoch dní upriamime celú svoju
pozornosť. Tešíme sa na Vás!
Tím NVF
Užitočné informácie
Na festivale sa môže zúčastniť každý, kto
si zakúpi vstupenku a dodrží organizačný
poriadok festivalu. Každý návštevník

obdrží po preukázaní sa platným lístkom
náramok, ktorý mu bude založený na
zápästie a bude slúžiť na identifikáciu
návštevníka počas celého festivalu.
Identifikáciou je potrebné sa preukázať
pri vstupe do jednotlivých pivníc.
Vstupenka je platná 1 deň, ak je náramok
nepoškodený. Poškodené - prelepené,
prestrihnuté, inak poškodené náramky
sú neplatné. Náramok je neprenosný. Za
poškodenie identifikácie je zodpovedný
návštevník.
Priebeh degustácie
Degustácia vína je povolená len v
sklenených pohároch, ktoré automaticky
dostáva každý návštevník s platným
lístkom. Kúpou vstupenky získate
registračný
náramok,
ktorý
vás
oprávňuje vstúpiť na Nitriansky vínny
festival a ochutnávať degustačné
vzorky. Návštevník má povolené
ochutnávať
od každého vinára
z každého druhu vína 1 degustačnú
vzorku.
Oficiálne zaregistrovaní vinári, vínne
pivnice sú označené logom festivalu, ich
zoznam je uvedený v tomto prezentačnom
materiáli. Organizátori ručia len za kvalitu
tu ponúkaných vín!
Zákazy
Počas festivalu bez písomného súhlasu
organizátora, je zakázané vykonávať
akúkoľvek obchodnú aj reklamnú činnosť.
Je prísne zakázané vnášať do
priestorov konania, jednotlivých pivníc
pyrotechnické predmety, otvorený oheň,
predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy,
psychotropné látky, horľaviny a zbrane.
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Pivnica č. 1 Kráľovská cesta č. 1
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Pivnica č. 2 Samova ulica č. 5
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Pivnica č. 3 Samova ulica č. 4 - Charita
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Pivnica č. 4 Samova ulica č. 16 - pod sochou Corgoňa
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Pivnica č. 5 Samova ulica č. 16- pod sochou Corgoňa
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Pivnica č. 6 Námestie Jána Pavla II - Pod Krajským Pamiatkovým úradom

7

Pivnica č. 7 ul. Východná 10 - vchod na ľavo od Kanonického domu
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PIVNICA Č.2 – SAMOVA ULICA Č. 5
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JUŽNÁ MORAVA

VINAŘSTVÍ NA SOUTOKU KAREL PRŮŠA BŘECLAV
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PIVNICA Č. 3 – SAMOVA ULICA Č. 4 - CHARITA
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VÍNO VELKEER 1113

VEĽKÝ KÝR

PIVNICA Č.4 – SAMOVA ULICA Č. 16 - POD SOCHOU CORGOŇA

NITRIANSKA OBLASŤ

NAJVÄČŠIA VÍNNA PIVNICA V PUKANCI PUKANEC
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VINÁRSTVO VINUM NOBILE

MALÉ RIPŇANY

NOVÝ ZELAND, ŠPANIELSKO
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VSV VALTICE
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FRTUS WINERY

PODLUŽANY
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VÍNO MRVA & STANKO
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10.NITRIANSKY VÍNNY FESTI AL

VINÁRSKA OBLASŤ

VINÁRSTVO-VINÁR

MESTO
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PIVNICA TIBAVA

TIBAVA

TOKAJSKÁ OBLASŤ

CHATEAU GRAND BARI

VEĽKÁ BARA
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Podnikáte v oblasti pestovania hrozna a výroby vína?
Na niektoré činnosti môžete získať ﬁnančné príspevky.
Pôdohospodárska platobná agentúra v rámci spoločnej organizácie trhu s rastlinnými komoditami poskytuje
v sektore Víno a vinohrady viaceré podpory.
Reštrukturalizácia vinohradov - podpora sa poskytuje pre jednotlivé opatrenia, prípadne ich kombináciu:
vyklčovanie a následnú opätovnú výsadbu so súčasnou zmenou odrôd a s prípadnou zmenou sponu, alebo
vyklčovanie a následný presun vinohradu.
Predkladanie žiadostí – každoročne do 15. mája
Poistenie úrody vinohradov – je možné poskytnúť pri poistení proti prírodným katastrofám, nepriaznivým
poveternostným udalostiam, chorobám viniča a zamoreniu škodcami.
Predkladanie žiadostí – každoročne do 15. mája
Podpora na propagáciu na trhu členského štátu alebo tretieho štátu - je určená na nadviazanie vzťahov
s verejnosťou formou propagácie a reklamy, účasť na veľtrhoch a výstavách, informačné kampane zamerané
na označenie pôvodu a prieskumy nových trhov pre rozšírenie odbytísk.
Predkladanie žiadostí – každoročne do 15. októbra
Podpora na investície do vinárskych podnikov – je určená na nákup nových drevených sudov alebo drevených
nádob určených na skladovanie vína alebo zrenie vína, investície do označovania vinárskych produktov novými
etiketami s dvojrozmerným kódom typu QR, alebo na investície do označovania nových korkových alebo
sklenených uzáverov vína s chráneným označením pôvodu výrazom.
Predkladanie žiadostí – každoročne do 15. októbra
Naša spoločnosť Vám v prípade záujmu poskytne ďalšie informácie, pomôže pripraviť žiadosť o podporu
a v prípade jej schválenia Vás prevedie celým procesom až po vyplatenie podpory na Váš účet.

- PROUNION konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami
v oblasti projektového poradenstva

PROUNION a.s.
Piaristická 2, 949 01 Nitra
Slovenská republika
tel.: +421 37 65 42 421, +421 905 923 165
e-mail: info@prounion.sk
www.prounion.sk
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VINTOP KARKÓ BÚČ

Vintop – Karkó
Pension & Restaurant

