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Vážení priatelia, milovníci vína,
V dňoch 1.-5.6.2022 sa v kaštieli Chateau Belá uskutočnila prestížna medzinárodná

súťaž vín Danube Wine Challenge IWC. Vysokú odbornú a technickú úroveň
garantuje patronát OIV (Medzinárodná organizácia pre vinič a víno) a členstvo v
elitnej organizácii VINOFED (Svetová federácia veľkých medzinárodných súťaží

vína a destilátov), ktorá zastrešuje 18 najprestížnejších svetových súťaží v 12
štátoch na 4 kontinentoch.

Záštitu nad projektom majú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Samotnou súťažou však projekt zviditeľnenia a propagácie kvalitných vín z nášho
regiónu nekončí, ale začína.

Predstavujeme Vám jedno z pilotných podujatí projektu Danube Wine Challenge –
Danube Wine Day, ktoré sa po prvýkrát koná v Nových Zámkoch. Jeho cieľom je
predstaviť spotrebiteľskej verejnosti vína slovenských vinárov a dovozcov, ktoré
na tejto súťaži uspeli a boli ocenené veľkou zlatou, zlatou, striebornou medailou,

získali Prix VINOFED, titul Šampión, Víťaz kategórie alebo iné mimoriadne
ocenenie. Okrem týchto vín Vám vinári predstavia aj ďalšie vína zo svojho

sortimentu. Spolu môžete ochutnať viac ako 150 druhov vín od 27 vinárov zo
všetkých vinárskych oblastí a regiónov Slovenska. Nalievať ich budú ocenení

vinári.
Vážení priatelia,

Želáme Vám príjemnú degustáciu a veríme, že rozhovory o víne pri víne budú pre
Vás obohacujúce a pomôžu nám spoločne šíriť kultúru pitia vína. Presvedčte sa sami,

že slovenské vína sú naozaj svetové.
Na zdravie
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media a print 

vstup na DANUBE WINE DAY 15.10.2022 14:00-21:00
degustácia vín 
konzumácia kávy 
5€ kupón na kúpu ľubovoľného vína 

V cene vstupenky je:
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Vždy som pri víne uprednostňoval
jedinečnosť
 a kvalitu. Nikdy ma neuspokojili vedomosti,
ktoré som o víne mal. Preto som po
Ekonomickej univerzite vyštudoval
Vinohradníctvo
 a vinárstvo na Zahradníckej fakulte v
Lednici, na Mendelovej univerzite v Brne. Stal
som sa držiteľom Advanced Certificate WSET
v Londýne a dokončujem Level 4 – Diploma,
na Weinakademie Österreich v Ruste. Celé
moje úsilie prirodzene smerovalo k vzniku
vlastného vinárstva, ktoré by sa dalo
charakterizovať ako butikové, alebo
garážové.Každý vinársky rok mi prináša
nové výzvy a nové ciele, no základná
filozofia sa nemení. Stále chcem robiť vína v
najvyššej kvalite, vína, ktoré sú pevnejšie,
živšie, s komplexnejšou aromatikou a dlhým
potenciálom zrenia.
Dokonalosť nepozná hranice, stále je čo
zlepšovať.
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Ing. Miroslav Fondrk
Best Wines Slovakia s.r.o.
 Pestovateľská 1082/36
 900 44 Tomášov

Cabernet 2015
Frankovka 2017
Merlot 2017
EL&FI III
Pálava orange 2021
Pinot noir 2017
EL&FI IV
Chardonnay 2020

www.mfvinarstvo.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

https://danubewine.sk/
https://mfvinarstvo.sk/
https://mfvinarstvo.sk/


Golguz je jedným z mála výrobcov vína na
Slovensku, ktorý si dopestuje hrozno
výhradne vo vlastných viniciach. V minulosti
(do roku 2011) sa vinice sadili z vlastných
vyrobených sadeníc (kde sme patrili medzi
najväčších producentov sadeníc v bývalom
Československu s produkciou až 3,5 mil.
sadeníc ročne). Dnes nové výsadby
realizujeme výberom najvhodnejších klonov
odrôd viniča kvalitnými sadenicami z
Nemecka a Rakúska. Hrozno teda
nenakupujeme, práve naopak. Časť hrozna
predávame aj ďalším spracovateľom.
Najkvalitnejšie hrozno ostáva doma,
pochádza len z najlepších tratí, ku ktorým sa
už zimným rezom pristupuje tak, že kvantita
ide do úzadia, prvoradá je kvalita.
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Panonia Winery s.r.o.,
 Dukelská 21,
 920 01 Hlohovec

Veltlínske zelené AOV 2021
Rizling vlašský AOV 2021
Cuvée prémium biele 2017
Silvánske zelené AOV 2020
Pálava vzh 2021
Rulandské šedé kabinetné 2020
Rulndské modré bob.výber AOV 2021
Irsai Oliver AOV 2021
Sauvignon kabinetné 2021

www.golguz.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

https://danubewine.sk/
http://www.golguz.sk/
http://www.golguz.sk/


Vinárstvo Čachtické Chotáre sa nachádza v
Malokarpatskej vinohradníckej oblasti (Vrbovský
rajón), na najsevernejších výbežkoch Malých
Karpát, kde sú vinohradnícke obce Čachtice a
Častkovce. Vápencové podložie so sprašou
dodáva našim vína sviežosť, ovocnosť a vyššiu
kyselinku. Vinohradníctvo v samotnej obci má
dlhú tradíciu, ktorá siaha do čias Rimanov.
Najväčší rozmach vinohradníctva a vinárstva bol
v dobe vlády „Čachtickej pani" Alžbety
Báthoryovej. Toto čachtické červené víno dobylo
aj viedenský dvor Márie Terézie. Na tradíciu
vinárstva sme nadviazali a aktuálne je naša
produkcia limitovaná sériami kvalitných
prívlastkových vín z vlastnej produkcie.
Obhospodarujeme 28 ha viníc. Naše vína
dozrievajú v starobylej pivnici rodiny
Nádašdyovcov. Pri tvorbe exkluzívnych edícií vín
spolupracujeme s enologičkou Editou Ďurčovou. 
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Poľnohospodárske
družstvo Čachtice
Družstevná 682/33
916 21 Čachtice

Rulandské šedé 2020, MVO, biele
suché 
Editio vinifiera Cuvée Dunaj 2018,
MVO, červené suché 
Black Elisabeth 2018, MVO, červené
suché 

www.cachtickechotare.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

https://danubewine.sk/
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Vinohradníctvo a vinárstvo VIAJUR je
pokračovaním výnimočného historického
príbehu, ktorého dôležitou súčasťou je
Kaštieľ Pálffy vo Svätom Jure. Práve na
tomto vznešenom mieste sa vinohradníci a
vinári venovali výrobe vína už od 15. storočia,
a tak je našou hlavnou prioritou, aby sme
pokračovali v tradíciách, ktoré sú v príbehu
po stáročia ukryté.
VIAJUR obhospodaruje vinohrady a pestuje
vinič v dvoch usadlostiach – Svätý Jur a
Farná. Celoročná práca vinohradníkov
zabezpečuje dostatok vysokokvalitnej
suroviny pre vinárstvo na výrobu vína.
Všetky usadlosti sú charakteristické svojím
terroir, ktorý sa odráža v našich vínach.
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VIAJUR, s. r. o.
 Prostredná 13/49, 
900 21 Svätý Jur

Rizling Liebling (RR) 2021, AOV
polosladké, 0,75L
Rizling rýnsky 2020, AOV suché, 0,75L
Pinot Blanc 2020, AOV, suché, 0,75L 
Tramín červený 2021, AOV polosladké,
0,75L
Cabernet Sauvignon rosé 2021, AOV
polosuché, 0,75L
Dunaj, 2019, AOV, suché, 0,75L

www.viajur.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

https://danubewine.sk/
https://viajur.sk/
https://viajur.sk/


všetky ponúkané vína pochádzajú
priamo od malých a stredných vinárov, 
vína pochádzajú vždy z rodinných
vinárstiev
všetky vína musia byť z vlastných
vinohradov 
všetci vinári musia byť profesionáli: musia
mať vinárske alebo vinohradnícke
vzdelanie 
všetky vína sú limitované - „dobrého
málo býva“
každé víno je klasifikované podľa
nezávislých degustátorov a katalógov 
všetky vína boli vopred predegustované,
vína nekupujeme z veľkoskladov bez
overenia ich kvality

Všetky vína, ktoré nájdete u nás v ponuke
musia spĺňať nielen vysokú kvalitu zo
senzorického hľadiska ale naše podmienky
zaradenia do výberu sú tiež veľmi prísne:
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Vyberané Vína
Showroom a sklad: 
Rybničná 40
831 06 Bratislava

FRANKEN / Hans Wirsching VDP / Silvaner
Iphofer Kalb suche
NAHE / Kruger Rumpf VDP / Sauvignon
Blanc suche 
SAAR / Johannes Fischer / Riesling
Bocksteinhof suché 
MOSEL / Deutschherren Hof / Riesling Alte
Reben suché
RUWER / Erben von Beultwitz / Riesling
Gutwein suché 
MOSEL / Rebenhof / Riesling von den Roten
Schiefer polosuche
UNSI Garnacha de terrazas 2017 / DO
Navarra, červené suché 
VIVANCO CRIAZA 2018 / DOca Rioja,
červené suché 

www.vyberanevina.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :
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Tvoriť víno znamená spájať. Spájať slnko so
zemou, vinohrad s pivnicou, tradíciu s
budúcnosťou, kreatívnych ľudí s modernou
technológiou, tradičnú výrobu s
experimentom alebo región so svetom.
Spájať znamená pre nás vytvárať novú
hodnotu, ktorá na záver prináša ľuďom
radosť a potešenie z každého nového
poznania.Robiť víno podľa seba, bolo vždy
mojím snom. Nechcem robiť najlepšie víno na
svete za každú cenu. Chcem robiť a robím
najlepšie víno aké sa urodí v našich
vinohradoch. Tam totiž vzniká potenciál
nového ročníka.Môj život je prepojený s
pestovaním hrozna a dorábaním vína. Preto
som pochopil, že ak chcem tvoriť hodnoty
pre ďalšie generácie, musím mať vlastné
vinohrady.

DANUBE WINE DAY 15.Október 2022. Nové Zámky 

Martin Pomfy – Mavín
 Pezinská 7
 902 01 Vinosady
 Slovensko

Chardonnay 2021, Rúbaň, Pod Malým
vrchom, suché
Tramín červený 2020, Nová Vieska,
suché
Veltlínske zelené 2019, Vinosady,
Hauspereg, suché
Caberbet sauvignon rosé 2021, Rúbaň,
Starý vrch,suché
Frankovka modrá 2019, Rúbaň, Pod
Malým vrchom,suché
Cabernet sauvignon 2019, Rúbaň, Straý
vrch, suché
Cabernet franc 2018, Rúbaň, Starý vrch,
suché

www..pomfy.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :
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Vinárstvo NAŠE VINOHRADY vyrába víno z
vlastného hrozna, ktoré je dopestované vo
vlastných vinohradoch v Strekovskom
vinohradníckom rajóne. Táto vinohradnícka
oblasť poskytuje odrodám, ktorým sa
venujeme, najviac slnečných dní na
Slovensku. Rozloha vinohradov je celkovo
150 ha, z toho 90 ha kompletne
reštrukturalizovaných v Novej Vieske, 60 ha
v obci Rúbaň. Moderná nerezová
technológia, vyzrievanie vína v drevených
sudoch a maximálne využívanie potenciálu
hrozna zo starých vinohradov sú zárukou
kvality našich vín. Hlavným technológom
vinárstva je Adam Repa, ktorý́ zodpovedá za
kvalitu vín. 
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NAŠE VINOHRADY
HEX SK s.r.o.
Považská 22, 94002 Nové
Zámky

Muškát žltý 2021, Nová Vieska, Veterný
vrch, polosuché
Pálava 2021, Nová Vieska, Veterný vrch,
polosladké
Frankovka modrá rosé 2021, Nová
Vieska, Veterný vrch, polosladké
Hron 2020, Nová Vieska, Veterný vrch,
suché

www.nasevinohrady.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

https://danubewine.sk/
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V roku 2015 sme začali s obhospodarovaním
vinohradov v obciach Nová Vieska a Rúbaň,
ktoré sa nachádzajú v Južnoslovenskej
vinohradníckej oblasti, v Strekovskom
vinohradníckom regióne. V Novej Vieske
spravujeme 90 ha vlastných viníc a máme
ambície vinohradníctvo v najbližšom období
rozšíriť o 25 ha, aby sme naplno využili
potenciál všetkých vinohradníckych polôh. V
Rúbani obhospodarujeme 33 ha vlastných
vinohradov, ktoré sú staršie, hlboko
zakorenené, nesúce potenciálnejšie vína.
Vinice sú zložené zo slovenských
novošľachtencov, tradičných a
medzinárodných odrôd viniča. Vinice
obhospodarujeme s dôrazom na citlivý
dopad k životnému prostrediu, hrozno máme
zdravé a neprechemizované
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Ruban Vineyards, s.r.o.
479, Rúbaň 941 36

Devín 2021, Nová Vieska, Veterný vrch,
polosuché – základná línia
Pinot gris 2021, Rúbaň, Pod Malým
vrchom, suché – stredná línia
Sauvignon blanc 2021, Nová Vieska,
Veterný vrch, suché – stredná línia
Rizling rýnsky 2019, Nová Vieska,
Veterný vrch, suché – Slection
Frankovka modrá 2019, Rúbaň, Pod
Malým vrchom,suché
Hron rosé 2021, Nová Vieska, Veterný
vrch, suché – strená línia
unaj 2021, Nová Vieska, Veterný vrch,
suché – stredná línia
Cabernet franc 2018, Rúbaň, Starý vrch,
suché

www.vinoviamagna.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

https://danubewine.sk/
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Vinárstvo TAJNA Vineyards & Winery objavíte v
malej dedinke Tajná, v Nitrianskej vinohradníckej
oblasti a Vrábeľskom vinohradníckom rajóne. Je
ukryté uprostred 25 tich hektárov vlastných
vinohradov. 
Túžba po realizácií sna zdieľaného rodinou a
láska k prírode bola základom zrodu butikového
vinárstva s dušou. Rodinná väzba s regiónom a
vášeň pre jedinečnosť vytvárajú tajomstvá tohto
miesta. Každá fľaša nášho vína odzrkadľuje
harmóniu prírody, organický prístup a svedomitú
prácu.d roku 2011, kedy sme ako dve rodiny –
Demešová a Striešková, vysadili vlastné
vinohrady, budujeme vzťah k pôde, prostrediu a
životu v ňom. Terroir nás učí ako s láskou a s
citom vytvoriť umelecké dielo. V každom víne sa
snažíme zachovávať jeho odrodový charakter
ale zároveň ho spraviť výnimočným. Jedinečnosť
každého ročníka a odrody zachovávame
profesionalitou a používaním najnovších
technológií pri výrobe vína.
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Tajna s.r.o., 
Tajna 163,
952 01 Tajna

Rizling vlašský 2021, biele, suché víno
Semillon 2019, biele, suché víno
Chardonnay BARRIQUE 2019, biele,
suché víno
Pinot Noir Rosé Extra Dry 2020
Cabernet franc 2019, červené, suché
víno
Cuvée SECRET RESERVA 2018, červené,
suché víno

www.vinotajna.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :
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V jednotlivých vínach sa snažíme čo najviac
zvýrazniť terroir a tým zachovávať jedinečnosť
lokalít, z ktorých hrozno pochádza. Kapacita
nášho vinárstva je 200 tisíc litrov, disponujeme
najmodernejšími vinárskymi technológiami,
umiestnenými v dvoch pivniciach. V nerezovej
časti vyzrievajú prevažne biele a ružové vína a v
druhej pivnici – s dubovými a barikovými sudmi
vyzrievajú najmä červené vína.
 Čo sa týka špecializácie Terra Wylak, našou
prevažnou je privátna a korporátna klientela,
rôzne vinotéky, ale i prevádzky gastronomického
a hotelového sektoru ako reštaurácie, hotely či
kaviarne a bary.
 Naše vína si môžete nerušene
vychutnávať priamo v našom vinárstve, v
ktorom poskytujeme návštevníkom aj
možnosť ubytovania v niekoľkých
príjemne zariadených izbách, čo určite
ocení každý hosť, je okrem ubytovania aj
vyberaná gastronómia. 
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TERRA WYLAK s.r.o.

 Hlavná 1245/132,
 951 35 Veľké Zálužie

Merlot Rosé 2021 sladké VBZO
Bublinky Rizling Vlašský 2021 suché
AOV 
Rizling Rýnsky 2020 suché AOV 
Tramín červený 2019 polosuché
AOV 
Pálava 2020 polosladké AOV 
Cabernet Saouvignon Rosé 2021
suché AOV 
 Merlot 2017 suché VBZO 

www.terrawylak.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

https://danubewine.sk/
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 Vinárske závody Topoľčianky patria k
popredným producentom vín v Nitrianskej
vinohradníckej oblasti s dlhodobými
skúsenosťami a tradíciou. Spoločnosť bola
založená v roku 1993, nadväzuje na úspešnú
tradíciu a svoje výrobky predáva pod
ochrannou známkou „Château Topoľčianky“. 
 
Víno a kvalita sa rodí vo vinici, preto
spoločnosť investuje veľkú časť finančných
prostriedkov do vlastných vinohradov.
Celkovo obhospodarujeme 550 ha viníc v
Nitrianskej a Južnoslovenskej vinohradníckej
oblasti. Podstatná časť bola revitalizovaná
výsadbou nových mladých viníc, ktoré sa
nachádzajú v špičkových polohách.
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Vinárske závody
Topoľčianky, s.r.o. 
Cintorínska 31, 951 93
Topoľčianky, Slovakia

Frankovka modrá, ľadové víno 2020,
sladké
Sekt 1933, prestige cuvée 2018, brut
Rizling vlašský 2021, NZ suché 
Cabernet sauvignon, výber z hrozna
2018, suché
Pinot noir, výber z hrozna 2019, suché
Alibernet, výber z hrozna 2021,
polosuché
Sauvignon, neskrý zber 2021, suché
Rizling vlašský, výber z hrozna 2021,
polosuché
Pálava, výber z hrozna 2021, polosuché
Tramín červený, slamové víno
2019,polosuché

www..vinotop.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :
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Sme rodinné vinárstvo, ktoré spája moderný
prístup k vínu a poctivú vinohradnícku
tradíciu našich predkov.
Naše vinárstvo bolo založené v roku 2011, ale
samotná história výroby vína a
vinohradníctva v našej rodine siaha do
dávnej minulosti.
Iba z kvalitného hrozna vznikne výnimočné
víno. A preto si všetko hrozno pestujeme
sami. Z rodinnej pivnice sme sa v roku 2011
presťahovali do pivnice na hone Perešek, kde
momentálne obhospodarujeme niečo cez 17
hektárov vinohradov.
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 VELKEER
Pivnica „Perešek“
Novozámocká 807/96
Veľký Kýr 941 07

R39 Orange, oranžové, suché, 2020
Sekt Brut - Rizling Vlašský, biele,
brut, šumivé 
Rizling Rýnsky 2020, biele, suché
Pinta, 2019, červené, suché 
Rizling Sweet 2020, biele polosladké 
Frankovka modrá, 2021, červené,
suché 

www.velkeer.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :
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Víno sa rodí vo vinici! Len zo zdravého a
kvalitného hrozna možno vyrobiť vynikajúce
a výnimočné víno. Vo firme Ostrožovič spol. s
r. o. sa orientujeme na maximálne možnú
kvalitu dopestovaného hrozna.
Vlastné vinohrady a dnes, po rokoch
mravenčej práce, aj sebestačnosť vo výrobe
hrozna sú našou veľkou devízou. Naša firma
obrába cca 58 ha rodivých vinohradov, z
toho 10 ha mladých vinohradov v treťom
roku. Tento vinohrad nám v jeseni 2012 dal
svoju prvú, panenskú úrodu hrozna
.Vinohrady našej firmy sa nachádzajú na
tých najkvalitnejších honoch slovenskej časti
Vinohradníckej oblasti Tokaj – Vlčina, Chotár
a Makovisko.
Naša sieť chodieb a pivníc je vyhĺbená
priamo pod Tokajským domom, v hĺbke 13
metrov.
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Ostrožovič spol. s r.o.
Nižná 233
076 82 Veľká Tŕňa
Slovenská republika

Muškát žltý, slamové víno, Saturnia,
sladké, 2018
Tokajský výber 5 putňový, sladké,
2007
Furmint, výber z hrozna, Special
Collection, suché, 2021
Muškát žltý, neskorý zber, Solaris,
suché, 2021
Lipovina, CHOP Abbrevio,
polosuché, 2021
Furmint, bobuľový výber, Natural
sweet, sladké, 2021

www.ostrozovic.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

https://danubewine.sk/
https://www.ostrozovic.sk/clanok/tokajsky-dom
https://www.ostrozovic.sk/
https://www.ostrozovic.sk/


Naša spoločnosť pôsobí pod súčasným
názvom od roku 1999, no prvotné korene
siahajú až do 60-tych rokov minulého
storočia, kedy sa datuje vznik Štátneho
podniku Tokaj. Keď tento v roku 1998 zanikol,
zostali po ňom rozsiahle vinice, technológie a
nádherná pivnica v Malej Tŕni (Národná
kultúrna pamiatka). Túto hodenú rukavicu sa
rozhodla zodvihnúť práve spoločnosť
Tokaj&CO ktorá kúpila pozostatky podniku a
dodnes pokračuje vo vinárskej výrobe.
Dobré víno sa rodí už vo vinohrade.Ak to
človek pokazí tam, už len ťažko to doženie. V
súčasnosti obhospodarujeme 110ha
vinohradov výlučne vo Vinohradníckej oblasti
Tokaj. Neexistuje na svete miesto, kde by na
Vás tokajské víno zapôsobilo tak, ako v
mieste svojho vzniku – v našej historickej
pivnici z 15. storočia (Národná kultúrna
pamiatka). Komplex pivníc má celkovú dĺžku
2,5km a ukrýva 1500 sudov, dve degustačné
miestnosti a archív vín.

DANUBE WINE DAY 15.Október 2022. Nové Zámky 

TOKAJ & CO, s.r.o.

Medzipivničná 228/21
076 82 Malá Tŕňa

Tokajská výberová Esencia 2003
Tokajský výber 6-putňový 2003
Tokajský výber 6-putňový 2006
Tokajské samorodné sladké 1990
„Dvojka“
Tokajské samorodné suché 2015 

www.tokaj.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

https://danubewine.sk/
https://velkeer.sk/
https://velkeer.sk/


Úrodná ílovito-hlinitá pôda, černozem,
bohatá na dostatok živín poskytuje
vynikajúcu lokalitu aj pre pestovanie
viniča, ktorú premieňame na tento pre
nás tak ctený šľachetný nápoj – pravé
kvalitné víno. Vo vinárstve Promitor
Vinorum víno nevyrábame, ale tvoríme
ich. 
Svoje miesto na výslnie slovenského
vinárstva si chceme vydláždiť poctivo a s
vášňou, ktorú vkladáme do našich vín.
Pozdvihnúť kultúru vína v galantskom
regióne a dokázať, že i dostupné
slovenské vína môžu zanechať dojem.
A napokon v každom, kto ich ochutná,
vzbudiť záujem o ďalší osviežujúci hlt
tohto vzácneho moku.
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Promitor s.r.o.
 Matúškovská cesta
31/1551
 92401 Galanta

Merle Petite 2019
Chardonnay 2020 
Rizling vlašský 2021 
Devín 2021 
Grand cuvée 2018 
Pinot Noir 2019 

www.promitor-vinorum.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

https://danubewine.sk/
https://promitor-vinorum.sk/vinohrady/
https://promitor-vinorum.sk/nase-vina/
https://promitor-vinorum.sk/ochutnavky/
https://promitor-vinorum.sk/
https://promitor-vinorum.sk/


Víno vyrábame iba z našich vinohradov,
pretože veríme, že práve starostlivosť od
úplného začiatku procesu rastu hrozna
zaručí tú najlepšiu kvalitu vína.
Obhospodarujeme rozlohu 2,75ha
vinohradov (výsadba veľmi hustá – 12
500/ha), ktoré sú umiestnené v jednom z
najznámejších vinohradníckych terroi v
Strekove, kde máme vysadené odrody
Veltlín Zelený, Rizling Vlašský, Rizling
Rýnsky, Rulandské biele, Frankovka Modrá,
Sv. Laurent, Andrea, Alibernet, Pinot Noir,
Zweigelt, a Modrý Portugal.
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Organic
Dolnokonečná 35
 941 37 Strekov 

Cuvèe Marie Vallis Albus 2020 biele
suché
Veltlínske zelené 2021 biele suché 
Cuvèe Góré Albus 2020 biele suhé 
Cuvèe Góré Rufus 2020 červené suché
Cuvèe Marcus Aurélius 2020 červené
suché
Cuvèe Marie Vallis Rufus 2020 červené
suché

www.organicwine.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

https://danubewine.sk/
https://www.tokajmacik.sk/o-nas/
https://www.organicwine.sk/
https://www.organicwine.sk/


Naše malé rodinné vinárstvo funguje od roku
2014 pod menom VÍNO HELEN. Naši
predkovia sa zaoberali
poľnohospodárstvom, tak isto aj naša
rodina, avšak prednosť sme dali pestovaniu
hrozna a výrobe vína. Svojpomocne
postupne budujeme naše podnikanie. Na
začiatku sme vyrobili 3-4 tisíc fliaš vína,
postupne sa tento počet zvýšil, a v roku 2020
sme už dali na trh 12 tisíc fliaš. Pri zvyšovaní
počtu sme si premysleli a určili hranicu
výroby, pri ktorej si udržíme kvalitu našich
vín.
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Víno Helen
Neded 254
 925 85 Neded

Muškát moravský 2021 suché
Pálava 2021 suché
Noria 2021 polosladké
Milia 2020 sladké
Cabernet Sauvignon rosé 2021
polosladké
Pinot Noir 2019 
Dunaj 2020 suché

www.vinohelen.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

https://danubewine.sk/
https://www.vinoviamagna.sk/
https://www.vinoviamagna.sk/


Staviame na minulosti, tvoríme v prítomnosti,
pozeráme do budúcnosti.
Poézia slnka chytená do skla. Víno. Spájame
tradíciu našich predkov s vedou a modernou
technológiou a neustále hľadáme spôsoby,
ako vyrobiť víno, ktoré uspokojí všetky vaše
zmysly. Ochutnajte s nami všetko, čo
„terroir“ v Bátorových Kosihách
ponúka.Vinárstvo Bóna Winery sa nachádza
na juhu Slovenska, v obci Bátorove Kosihy.
Pri návšteve nášho vinárstva vás očarí
výhľad z vinohradu na Dunaj a vrchy
Gerecse. Práve tieto kopce sú
najvýznamnejším prvkom miestneho terroiru.
Oblasť je v priemere najteplejšou oblasťou
Slovenska a spolu s jedinečnou pôdnou
štruktúrou vytvára predpoklady na
dopestovanie hrozna najvyššej kvality.
Našou úlohou je dostať tú kvalitu do fliaš,
ktoré si nájdu cestu až k vám.
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Bóna Winery
946 34 Bátorove Kosihy

Sekt Chardonnay-Pinot Noir 2020 brut
Rizling rýnsky 2021 suché
Rizling vlašský 2020 suché
Breslava 2021 polosuché
Inšpirácia 2021 polosladké
Veltlínske zelené orange 2020
Bátory red blend I suché

www.bonawinery.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

https://danubewine.sk/
https://www.vinoviamagna.sk/
https://www.vinoviamagna.sk/


Dedo nášho otca sa po nútenom presídlení z
Maďarska na základe Benešových dekrétov
usadil v Strekove, hoci pôvodnou cieľovou
stanicou mala byť Modra. Vlak však v Modre
nestál, a tak sa ako skúsený vinár ujal
vedenia viníc v miestnom strekovskom
družstve, kde založil aj prvú rodinnú vinicu.
Otca zasvätil do tajov vinárstva už ako
mladého chlapca počas letných brigád a
otec neskôr zasa rovnako môjho brata
Lukáša a mňa. Prvý vinohrad, v ktorom sme
už od mala pomáhali aj my, bol vysadený v
roku 1973.“ 
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Vinárstvo Berta, s.r.o.
Ružová 1017
941 37 Strekov

Rizling vlašský Single Vineyards 2020
Rizling vlašský HERITAGE 2020
Veltlínske zelené HERITAGE 2021
Cabernet Sauvignon rosé ORIGIN 2021
Dunaj HERITAGE 2020
Alibernet ORIGIN 2020

www.vinarstvoberta.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

https://danubewine.sk/
https://www.vinoviamagna.sk/
https://www.vinoviamagna.sk/


Naše rodinné vinárstvo čaká každého
milovníka dobrých vín v Modranoch v južnom
kútiku Slovenska. Ochutnajte naše vína v
našej pivnici .
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ANDORA s.r.o.
Modrany 65
946 33 Modrany

Royal Majesty Cuvée, barique
červené suché, 2019
Muškát moravský, biele suché 2019
Rizling vlašský suché 2020
Viktória cuvée rosé 2021

www.andora.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

https://danubewine.sk/
https://www.ostrozovic.sk/
https://www.ostrozovic.sk/


Sme rodinné vinárstvo, ktoré má víno v krvi
už 4 generácie. TOKAJ MACIK WINERY už 27
rokov pokračujeme v rodinnej tradícii.
Vďaka svoje tvrdej práci sme získali titul 3x
VINÁRSTVO ROKA a 7x VÍNO ROKA. 
Naše produkty sú z vlastných BIO
vinohradov. Dostali sme sa do viac ako 15
krajín sveta a naše vína boli zalistované vo
viac ako 20 Michelin reštauráciach. 
V BIO viniciach chováme včely, odkiaľ je aj
náš tokajský med. 
Pre milovníkov piva, máme 1. Slovenské
tokajské pivo. 
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TOKAJ MACIK WINERY s
Medzipivničná 174
076 82 Malá Tŕňa

FURMINT Neskorý zber, 2016, Sur lie,
suché
ROŇAVA, 2016, suché
BOTRIS LATE HARVEST, 2019, sladké
MONO LIPOVINA, 2019, polosladké
LIPOVINA SAMOTOK, 2020, polosuché
ZET@MUSCAT, 2020, polosladké

www.tokajmacik.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

https://danubewine.sk/
https://www.tokajmacik.sk/o-nas/
https://www.tokajmacik.sk/vino/
https://www.tokajmacik.sk/vino/
https://www.tokajmacik.sk/med/
https://www.tokajmacik.sk/med/
https://www.tokajmacik.sk/pivo/
https://www.zamockevinarstvo.sk/sk/
https://www.zamockevinarstvo.sk/sk/


Sme mladé, dynamicky sa rozvíjajúce
vinárstvo, ktorého sídlom je obec Vinosady,
nachádzajúca sa pod úpätím Malých Karpát.
Moje prvé stretnutia s vínom boli v detstve,
keď som ako malý chlapec pobehoval pri
zbere hrozna vo vinohradoch, ktoré obrábali
moji starý rodičia zásluhou starej mamy,
ktorá bola družstevníčkou telom aj dušou.
Víno v tom čase bolo v každom dome, a
nebolo to nič neobvyklé, no vtedy som
samozrejme ani netušil, že časom sa hrozno
a víno stane mojou veľkou láskou a
chlebodarcom...
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VINS, s.r.o.
 Školská 53
 902 01, Vinosady

Devín polosladké 2021
Dunaj 2019

www.vinswinery.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

https://danubewine.sk/
https://www.vinswinery.sk/
https://www.vinswinery.sk/


V pôvodnej budove vinárstva dodnes sídli
medzi gurmánmi vychýrená Matyšákova
reštaurácia Vinum Galeria Bozen. Moderné
vinárstvo bolo vybudované od základov v
roku 2002 v pezinskej časti Glejovka.
Najmodernejšími technológiami vybavená
pivnica umožňuje produkciu vín najvyššej
kvality, v roku 2006 k nej pribudla aj
samostatná pivnica na zrenie vína v
dubových a v barikových sudoch. Základom
kvalitného vína je kvalitná surovina, ktorá
pochádza z najlepších honov Malokarpatskej
a Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti.
Peter Matyšák už takmer tri desaťročia
úspešne spolupracuje s poprednými
pestovateľmi hrozna, vďaka ktorým má
dostatok prvotriednej suroviny na výrobu
stabilného sortimentu vína a ďalších
produktov.
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Víno Matyšák, s.r.o.
 Holubyho 85,
 902 01 Pezinok

Sekt Matyšák rosé, brut
Rizling Rýnsky 2019, VZH, suché
Rizling vlašský 2021, NZ suché www.vinomatysak.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

https://danubewine.sk/
https://www.vinomatysak.sk/
https://www.vinomatysak.sk/


Pri kompletnej rekonštrukcii zámku v Belej a
v súlade s tradíciou rodiny Ullmanovcov sa
majiteľka grófka Ilona von Krockow spolu s
renomovaným nemeckým vinárom a
rodinným priateľom Egonom Müllerom
rozhodli založiť nové vinárstvo.
Zrekonštruovali pivnice a zamestnali
známeho a uznávaného miestneho vinára
Miroslava Petrecha. Vinárstvo bolo založené
v roku 2000. 300 ročná pivnica bola
kompletne zrekonštruovaná a vybavená
úplne novými technológiami ako aj novým
skladom.
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Château Bela, s.r.o.
943 53 Belá / Štúrovo

Chateau Belá Alibernet 2011
Rizling rýnsky polosuché 2021 

www.chateau-bela.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

https://danubewine.sk/
https://www.tokajmacik.sk/o-nas/
https://www.organicwine.sk/
https://www.organicwine.sk/


Všetky naše vína, ŠIMÁK ZÁMOK PEZINOK -
edícia Roman Janoušek, sa rodia v takmer
tajomných pivničných priestoroch
Pezinského zámku. Biele, ružové i červené. S
elegantnou farbou a podmanivou vôňou. S
chuťou, v ktorej dominuje charakter.
Nezameniteľný charakter, ktorý je prienikom
technológie našich otcov podobne ako nás
samých. Zastavme sa teda na chviľu v
priestore a čase a sľubujeme, že budeme
priatelia. Chceme aby bol náš vzťah skutočný
a to pomocou vína plného vášne, so
zaručene slovenským pasom. Takže záverom
a vlastne odpočiatku. Víno vyrábame z
hrozna vlastných viníc z juhu Slovenska. V
Dubníku a Svodíne, kde pestujeme vinič
hroznorodý na ploche 100ha.
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Zámocké Vinárstvo
Mladoboleslavská 5, 
902 01 Pezinok

Rizling Rýnsky 2019, polosladké
Rizling Rýnsky 2019, polosuché
Rulandské biele 2019, suché
Rizling rýnsky 2019, suché
Cabernet Sauvignon Club 1271, 2017
Veltlínske zelené 2021, suché
Pinot Gris 2021, suché
Frankovka modrá 2017, suché

www.zamockevinarstvo.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

https://danubewine.sk/
https://www.zamockevinarstvo.sk/sk/
https://www.zamockevinarstvo.sk/sk/


Spoločnosť Víno Mrva&Stanko vznikla v roku
1997. Založili ju dvaja priatelia: Peter Stanko,
ktorý sa úspešne venoval reklame, a
Vladimír Mrva, vinár s medzinárodnými
skúsenosťami. V dobe, keď trh i celá
spoločnosť ešte len hľadali cestu k dobrému
vínu, predstavila firma Mrva&Stanko
slovenské víno ako moderný nápoj. Víno ako
obraz dynamickej krajiny, ktorá je schopná
ponúknuť Európe až neobvykle odrodovo
čisté víno. Víno harmonické v chuti i vôni,
ľahučké ako vánok, plné mladistvej sviežosti,
jasu a dovtedy takmer neznámych ovocných
tónov, to bola jasná výzva všetkým starým
typom vín. Trh spozornel, ľudia ochutnali
niečo nové. Dokonalá harmónia v chuti a
vôni, k tomu moderný dizajn fliaš ostro
kontrastovali s dobovými ťažkými vínami. V
predvečer milénia ľudia ochutnali víno, ktoré
sa stalo symbolom zmeny.
Kvalita vína sa rodí vo vinohrade. Krásu vína
vytvárame spoločne s vinohradníkmi. Rez
viniča, prebierka úrody a množstvo iných
detailov, ktoré rozhodujú o tom, ako víno
zažiari v pohári, je výsledkom zdokonaľujúcej
sa súhry vinohradníkov s vinárstvom. Víno
Mrva&Stanko ako nerozdielne dielo
vinohradníka a vinára sprístupnilo Slovensku
jeho najkrajšie vinohrady.
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VÍNO MRVA & STANKO
 Orešianska 7/A 91701,
Trnava

Pinot gris suché 2021
Cabernet Syrah rose 2021
Rizling rýnsky polosuché 2017www.mrvastanko.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :
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https://www.mrvastanko.sk/


Harmónia prírody a poctivej výroby, rodiny a
tradície, Malokarpatského kraja a
vinohradov. To je KARPATSKÁ PERLA. Suchý
vrch, Noviny, Kramáre, Kalvária, Ingle, Šajby,
Nad Polankou...60 hektárov našich
vinohradov s odtlačkami neustálej poctivej
práce. 
Už od roku 1991 sa s citlivosťou a rešpektom
staráme nielen o ne, ale aj o kraj v ktorom
žijeme a vyrábame víno. Práve tam sa pri
východe slnka prebúdza miazga v našich
vinohradoch a rodia perly. Perla je
vznešeným odkazom na to, čo tvoríme celý
život. Priamočiare, pekné a kvalitné víno. Je
to nápoj lásky, úprimnosti a priateľstva.
Ochutnajte to naše a spoznajte povznášajúci
pocit harmónie s prírodou, vašimi
milovanými, s každým okamihom….so
životom.
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KARPATSKÁ PERLA s.r.o.
 Nádražná 57, 
900 81 Šenkvice,

Aurélius 2018, cibébový výber, sladké
Frankovka modrá 2019, suché
Sauvignon blanc 2021, suché
Veltlínske zelené 2021, suché, sur lie
Rizling Rýnsky 2021, suché
Pinor Gris 2021, suché

www.karpatskaperla.sk 
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www.zaxchoco.com. 

SLADKÝ LUXUS
Všetko to začalo pred 9 rokmi v našej
kuchyni, kde sa v nás zrodila myšlienka
spojenia čokolády a záľuby. Z obľúbenej
hobby sa následne stala práca. Počet hodín
strávených školením, obchodmi a kurzami sa
medziročne zvyšoval a vďaka našej
vytrvalosti sa zrodil ZAX.
Presťahovali sme sa neďaleko od nášho
domova a rodiska a rozhodli sme otvoriť
prvú kamennú prevádzku a dielňu na brehu
Dunaja. Sme vybavení špičkovými strojmi,
ktorými sme sa inšpirovali v zahraničí.
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ZAX Dielňa
remeselníckej čokolády
Platanova Alej 1
94501, Komárno,
Slovensko

https://danubewine.sk/
https://sk.zaxchoco.com/
https://sk.zaxchoco.com/
https://goo.gl/maps/CVexVkZGDnQzVZyz6
https://goo.gl/maps/CVexVkZGDnQzVZyz6
https://goo.gl/maps/CVexVkZGDnQzVZyz6


odinná firma JTF Partnership Lednické
Rovne bola založená v roku 1990 ako
obchodno-výrobná spoločnosť so sídlom v
malebnej sklárskej obci Lednické Rovne. Šesť
hviezdičiek v znaku predstavuje počet
rodinných členov a neuzavretý polkruh
symbolizuje miesto pre potomstvo. 

Distribútor RONA
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Areál JTF 296 
 020 62 Horovce -
Lednické Rovne 
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