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Vážení priatelia, milovníci vína,

Danube Wine Challenge IWC je medzinárodná súťaž vín, ktorá sa koná na Slovensku v
ikonickom kaštieli Château Bela. Vysokú odbornú a technickú úroveň podujatia 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 najprestížnejšie svetové súťaže 3 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 už po prvý raz koná v Leviciach. Jeho cieľom je predstaviť
spotrebiteľskej verejnosti vína, 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 nich Vám vinári predstavia aj ďalšie vína zo svojho
sortimentu. Spolu môžete ochutnať viac ako 150 druhov vína priamo od vinárov zo
všetkých vinárskych oblastí a regiónov Slovenska a tiež z Moravy, a prostredníctvom
dovozcov aj z Nemecka, Francúzska, Talianska, Španielska a Slovinska. Nalievať ich budú
ocenení vinári a dovozcovia.
Vážení priatelia, 
Želáme Vám príjemnú degustáciu a veríme, že rozhovory o víne a pri víne budú pre Vás
obohacujúce a pomôžu nám spoločne šíriť kultúru pitia vína. 

Na zdravie !

DANUBE WINE DAY 

www.danubewine.sk 

media and print 
Vstup na podujatie Danube Wine Day 24.01.2024 od 16:00 do 21:00 h
Voľná degustácia ocenených vín
Degustačný kalich RONA

V cene vstupenky je:
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Vystavovatelia
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Muškát žltý, slamový, Saturnia, r.2018
Tokajský výber 5 putňový r.2007
Hankove, bobuľový výber, Special Collection
r.2021

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

Intuícia 2021 - ružové polosuché
Inšpirácia 2021 - biele polosladké
Merlot 2020 - červené suché
Cabernet franc 2020 - červené suché

Sekt Chardonnay - Pinot Noir 2020 brut
Rizling rýnsky 2021 - biele suché
Rizling vlašský 2020 - biele suché
Veltlínske zelené orange 2020
Breslava 2021 - biele polosuché

Sylvánské zelené pozdní sběr - suché 2020
Rulandské modré - RESERVA výběr z hroznů -
suché 2020
Merlot - reserva2020
Rulandské bílé výběr z hroznů - suché 2019
Frizzanté - RB MZV - perlivé - polosuché 2021

Müller Thurgau kabinet – suché 2022
Donauriesling pozdní sběr - suché - PIWI 2021
Sauvignon výběr z hroznů - suché 2021
Tramín výběr z hroznů - suché

Sekt biele extra dray 2020
Dunaj červené sladké 2021
Hron červené suché 2020
Duanj červené suché 2020
Frankovka Modrá červené suché 2019

Pesecká Leáanka biele suché 2022
Frankovka Modrá rosé ružové polosuché
2022
Chardonnay biele suché 2021
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Riesling 2021 polosuché
Veltlínske zelené 2021 suché. 

Breslava 2021 suché
Alibernet 2017  

Furmint, výber z hrozna, Special Collection,
r.2021
Lipovina, neskorý zber, Solaris, r.2021
Muškát žltý, neskorý zber, Solaris, r.2021
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Veltlínske zelené, akostné odrodové, suché,
2022
Muškát žltý, akostné odrodové, suché, 2022
Noria, neskorý zber, polosuché, 2021

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

Svätovavrinecké, akostné odrodové, suché,
2020

Müller Thurgau, kabinet, suché, 2022
Tramín červený, výber z hrozna, polosladké,
2021

Veltlínske zelené 2019
Devín 2021 
Grand cuvée 2018 
Merle Petite 2017
Merle Petite 2019 
Pinot Noir 2019 

Chardonnay 2020 (Gold medal – Danube Wine
Challenge 2021)
Chardonnay 2021
Rizling vlašský 2021 
Rizling rýnsky 2018

Muškát moravský ORIGIN 2022 - polosuché
Rulandské šedé ORIGIN 2021 - suché
Veltlínské zelené HERITAGE 2021 - suché

Rizling vlašský ORIGIN 2021 - suché
Muller Thurgau BLOODLINE 2022 - suché
Sauvignon ORIGIN 2022 - suché
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Devín Močiarno 2021 – biele – sladké 
Cabernet sauvignon 66 2022 – ružové –
sladké 
Pinot noir Kruhy 2018 – červené – suché 
Signature Dunaj 2018 – červené – suché 

Veltlínske zelené Baričky 2021 – biele – suché 
Pesecká leánka Močiarno 2021 – biele – suché
Devín 2022 – biele – polosuché 
Tramín červený Kruhy 2021 – biele – suché 

Cabernet Sauvignon Rosé, neskorý zber,
polosuché, 2022
Hron, neskorý zber, suché, 2020
Dunaj, výber z hrozna, suché, 2020
Sekt cuvée, brut, 30 m., 2019

Tramín červený Grand r. 2020, biele polosladké
Cabernet Sauvignon Rosé Grand r. 2021, ružové
suché
Pinot Noir Grand r. 2019, červené suché

Pinot Blanc Grand r. 2021, biele suché
Veltlínske zelené Sur lie Grand r. 2021, biele suché
Rizling rýnsky Quercus Grand r. 2019, biele suché
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Pinot Noir rosé Extra Dry 2020 (Sekt zo
Slovenskej republiky)
Cabernet Franc 2019 (červené, suché víno)
Cuvée Secret Reserva 2019 (červené, suché
víno)

Rizling vlašský suchý 2021 (biele, suché víno)
Semillon 2019 (biele, suché víno)
Cuvée Sari 2018 (biele, suché víno)

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

Rizling Rýnsky 21 – polosladké
Hron rosé 22 – polosuché
Merlot rosé 21 – polosladké
Dunaj Lignum 17 – suché

Veltlínske zelené 21 – suché
Rizling Rýnsky 21 – suché
Devín 22 – suché
Pálava 19 – polosuché

Zeta&Muscat 2020 polosladké 
BOTRIS Late harvest 2019

MONO Furmint 2019 Suché
Furmint Neskorý zber Sur lie 2016 suché 
Roňava- Blanc cuvée 2016 suché 

Hepy Bery Čučoriedka
Hepy Bery Čierna ríbezľa

Hepy Bery Baza
Hepy Bery Slivka
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FRANKOVKA 2019,
 RIZLING RÝNSKY 2017, 
RULANDSKÉ BIELE 2019

PINOT NOIR 2018, 
MERLOT 2017, 
DUNAJ 2018, 
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Royal Majesty - Cuvée (Cabernet Sauvignon-
Merlot) - barrique - akostné víno, červené,
suché – 
Muškát moravský - akostné odrodové víno,
biele, suché – ročník 2019 

Rizling vlašský - akostné odrodové víno,
biele, suché – ročník 2020 
VICTORIA Rosé - Cuvée (Cabernet
Sauvignon-Merlot) - akostné víno, rosé,
suché – ročník 2021

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

Ferrari Brut 
Zlatý Roh Pinot Noir 2020
Niepoort Ruby port 

.

Bepin de Eto Prosecco Milesimato Extra Dry
Col Sandato Treviso Brut
Il Cole Vigna del Sole Prosecco Brut 

Frankovka Private Reserve 2017
El-Fi III. Private Reserve 2017
El-Fi IV. Private Reserve 2018

.

Chardonnay Private Reserve 2020
Pálava Orange 2021
Pinot Noir Private Reserve 2017
Merlot Private Reserve 2017

Cabernet sauvignon, výber z hrozna 2018,
suché RETRO
Pinot noir, výber z hrozna 2019, suché
VINOHR.VÝBER
Alibernet, výber z hrozna 2021, polosuché
DSC

Frankovka modrá, ľadové víno 2020, sladké

   ČERVENÉ VÍNO TICHÉ:

  RUŽOVÉ VÍNO:

Sauvignon, neskorý zber 2021, suché FRESH
Rizling vlašský, výber z hrozna 2021,
polosuché VINOHR.VÝBER
Palava, výber z hrozna 2021, polosuché DSC
Tramín červený, slamové víno 2019, sladké

Sekt 1933, prestige cuvée 2018, brut
Noirsecco Classico, 2020, brut

   BIELE VÍNO TICHÉ:

   ŠUMIVÉ VÍNO:
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Naše rodinné vinárstvo ANDORA sa nachádza na
Slovensku, v Modranoch, 25 km od Komárna. 
Výroba dobrého vína nie je našou prácou, ale
naším poslaním, nakoľko dobrý vzťah k pôde, k
prírode, k pestovaniu hrozna a k výrobe vína je
zakorenený v našich rodinných tradíciách. Je to
dedičstvo, ktoré je veľkým darom, ako aj
zodpovednosťou. 
V našich vinohradoch pestujeme okrem
typických miestnych odrôd ako napríklad
Veltlínske zelené a Frankovka modrá aj dnes
populárne odrody ako Chardonnay a Cabernet
Sauvignon. 
Prvá, 2,5 hektárová časť vinice sa vysadila v roku
2016, v roku 2017 sme ju rozšírili o ďalších 3,5 ha a
v roku 2018 o ďalší 1 ha. V súčasnosti naša
krásna vinica leží na ploche 7 hektárov a my sa s
láskou staráme o každý koreň.
Naše vína ponúkame na ochutnávku vo vlastnej
vínnej pivnici alebo vinárni, kde s radosťou
privítame každého, kto chce aspoň na chvíľu
zabudnúť na každodenné starosti a túži stráviť
príjemné popoludnie alebo večer s rodinou,
priateľmi alebo kolegami.
V prípade záujmu zabezpečíme aj večeru a
ubytovanie. 

ANDORA s.r.o.
Modrany 65
946 33 Modrany

www.andora.sk 
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Už od malička bolo mojim snom vyrábať
neobyčajné vína. S odstupom času môžeme
konštatovať, že sa mi to podarilo. Jasne som
videl predstavu v tom, že svoje vína chcem
tvoriť so svojim synom Patrikom. Nemyslel
som však že sa moje vinárstvo bude volať
Angel wines. Od 4.3.2014 po smutnej udalosti
keď som prišiel o svojho milovaného syna,
zostal som na výrobu sám. Preto som aj
názov vinárstva nazval Angel wines, aby som
aspoň v názve mal jeho podporu.
Môj príbeh nie je na prvý pohľad typicky
vinársky, pretože žiaden z mojich predkov sa
nevenoval výrobe vína. Mne však premena
hrozna na víno tak učarovala, že som sa jej
začal venovať skutočne seriózne.

ANGEL - WINES s.r.o.
Brezová 20
 937 01 Želiezovce

www.angelwines.sk
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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.“ 

Vinárstvo Berta, s.r.o.
Ružová 1017
941 37 Strekov

www.vinarstvoberta.sk 
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Best Wines Distribution
 vznikla v roku 2016,spojením dvoch
úspešných spoločností, Best Wines Slovakia a
Emozioni.
Spojili sa tak dlhoročné skúsenosti z
obchodovania s vínami z celého
sveta.Hlavným poslaním spoločnosti je
poskytnúť prvotriedne služby vlastných
sommeliérov, stabilitu, výnimočné portfólio
tých najprestížnejších vín sveta, ale hlavne
chce svojim klientom poskytnúť
nezabudnuteľný zážitok z ochutnávania
krásnych vín.Medzi hlavné poskytované
služby patria návrhy, tvorba a údržba
vínnych kariet, školenia personálu spolu s
riadenými degustáciami priamo u vinárov,
operatívne dodávky po celom Slovensku a
vyspelý B2B objednávkový systém.
Portfólio – všetky nami ponúkané vína prešli
prísnou selekciou našich sommeliérov a na
šírke a obnovovaní ich ponuky každodenne
pracujeme. Snažíme sa o ich čo
najefektívnejšie skladovanie aby sme boli
schopní reagovať na každú objednávku v čo
najkratšom možnom čase.

DANUBE WINE DAY 

B.W.D. s.r.o., 
Laurinská 210/8, 
811 05 Bratislava

www.bwd.sk

Bratislava30. november 2022
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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.

 

Bóna Winery
946 34 Bátorove Kosihy

www.bonawinery.sk 
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V spojení s pôdou a vinicami sa ich život začal, aby od
neho na dlhé roky odišli a vrátili sa vo veľkom štýle.
Bratia Radoslav a Stanislav Frtúsovci vyrástli v obci
Podlužany neďaleko Levíc. Starí rodičia z oboch strán
sa živili poľnohospodárstvom, takže sa vedeli obracať
na poli i vo vinici.
„Vtedy sme, samozrejme, vnímali túto robotu ako
obrovskú záťaž, lebo v tínedžerskom veku sme sa
začali viac venovať futbalu,“ spomína Radoslav. Bratia
hrávali 1. dorasteneckú ligu a vďaka tréningom
nemuseli toľko pracovať doma.
„Náš starý otec bol 25 rokov predsedom družstva,
museli sme mať všetko tip-top. Naša vinica musela
vyzerať ako anglický trávnik, v tomto sme boli
vychovaní, v tomto sme žili. Celú zimu sme chodili
sťahovať víno, umývať sudy, čiže pre mňa bolo začať
znova robiť s vínom také samozrejmé ako dýchať.“
Chvíľu sa zdalo, že bratia potiahnu káru rodinnej
tradície ďalej. Obaja vyštudovali poľnohospodársku
školu v Leviciach, ale nakoniec skončili v úplne inej
sfére, na hony vzdialenej od vinárstva. Prečo a kedy
sa k nemu vrátili? Ako každú sezónu, aj v roku 2008,
sa zúčastnili rodinnej oberačky a vtedy sa rozhodli
vyrobiť prvé vlastné víno, čo Radoslav vysvetľuje
takto: „Keď človek dospeje, niekam sa zaradí, ale ak
má k niečomu vzťah, ani nevie prečo, ale ťahá ho to k
tomu. A my sme sa takto prirodzene vrátili k tomu
vínu.“

Frtus winery s.r.o.
 Kalnická cesta 12
 Levice 934 01

www.frtuswinery.sk
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Hepy Bery- je prepojením otca a syna. Otec-
Jaro Macik- bio vinohradnik a skúsený vinár
z Tokaja. Syn Erik, mladý ambiciózny a
odvážny, ktorý chcel priniesť niečo nové-
infúzované vína. Erik sa nebál spojiť
nizkoalkoholické bio vína svojho otca a bio
ovocné šťavy. 
Hepy Bery je 7 rôznych vín, kde nebol
použitý repný cukor, umelé farbiva alebo
arómy. Vína sú bez chemickej stabilizácie.
Ochutnajte spojenie ovocia a vína. " Don't
worry- Drink Hepy!" 

Hepy Bery 
Medzipivničná 174
076 82 Malá Tŕňa

www.tokajmacik.sk 
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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.

Château Bela, s.r.o.
943 53 Belá / Štúrovo

www.chateau-bela.sk 
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Vinárstvo Chateau Krakovany vzniklo v roku
2003 so zameraním na pestovanie viniča a
výrobu vína. Postupne v rokoch 2008 až 2012
došlo k výsadbe nášho vinohradu v Šalove
(Nitrianska vinohradnícka oblasť), ktorý sa
rozprestiera na celkovej ploche 56 hektárov.
Prvotriedna poloha vinohradov, ich
orientácia a pôdny profil dávajú
predpoklady na výrobu vín jedinečného
charakteru a kvality. Vinárstvo sa nachádza
v priestoroch zrekonštruovanej kúrie z roku
1736, ktorá dnes slúži tiež ako hotel a
reštaurácia. Samotné spracovanie hrozna
prebieha teda priamo v areáli Chateau
Krakovany. Prelína sa tu moderná
technológia riadeného spracovania so
snahami o zachovanie prírodného aspektu
potlačením chémie a uniformity. Vína sa
vyznačujú vysokým extraktom, mineralitou,
sú pevné v štruktúre a majú mimoriadny
vyzrievací potenciál.

Chateau Krakovany
ul. Hoštáky 204/74, 
 922 02 Krakovany

www.chateaukrakovany.sk
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Čo nás inšpiruje a poháňa vpred? Čomu
veríme a čo presadzujeme? Aké sú základné
myšlienky a určujúca identita Château
Rúbaň? Čo je to esenciálne, čo obsahuje
každá jeho súčasť?  Často sme si kládli túto
otázku spolu s našimi zamestnancami,
priateľmi a klientmi. Počas budovania značky
Château Rúbaň sa postupne vykryštalizovala
odpoveď.  Sme moderným vinárstvom
nadväzujúcim na výsledky nových
šľachtiteľských postupov, ale sme zároveň
pevne ukotvený v našej tradícii a v našej
histórii. Spracúvame miestne hrozno,
zvýrazňujeme hony a región, a zároveň naše
služby a vína ponúkame pre náročných
zákazníkov na Slovensku aj vo svete. 

Château Rúbaň
941 36 Rúbaň č. 1

www.chateauruban.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.
 

Vinárske závody
Topoľčianky, s.r.o. 
Cintorínska 31, 951 93
Topoľčianky, Slovakia

www..vinotop.sk 
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Sme moderné rodinné vinárstvo sídliace v
srdci vinárskeho regiónu Tekov – v Čajkove.
Naše vína sú komplexné a plné, s výrazným
terroirárnym profilom a odrodovou
charketistikou. To, že kvalita pre nás
znamená všetko je podložené úspechmi
našich jedinečných vín na súťažiach doma aj
v zahraničí. Pre naše vinárstvo bola od
začiatku otázka vlastných vinohradov
prioritou. Vedeli sme, že kvalitné víno sa dá
vyrobiť iba z hrozna, na ktoré budeme mať
ako vinohradníci bezprostredný vplyv.
Postupne sme rozširovali plochu našich
vinohradov a dostali sme sa z pôvodných
dvadsaťpäť árov na súčasných tridsať
hektárov. Dnes máme vinohrady v troch
polohách. Močiarno a Kruhy v katastri obci
Čajkov a Baričky v katastri obci Drženice.
Tieto vinohrady rastú na jedinečnom
sopečnom podloží južných svahov
Štiavnických vrchov.

Víno Nichta s.r.o.
Čajkov 552
925 24 Čajkov

www.vinonichta.sk
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https://vinonichta.sk/vinohrad-cajkov-mociarno/?utm_source=vinoteka-vinaren&utm_medium=blog&utm_campaign=o_nas
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https://vinonichta.sk/vinohrad-drzenice-baricky/?utm_source=vinoteka-vinaren&utm_medium=blog&utm_campaign=o_nas
https://vinonichta.sk/
https://danubewine.sk/


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.

Ostrožovič spol. s r.o.
Nižná 233
076 82 Veľká Tŕňa
Slovenská republika

www.ostrozovic.sk 
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https://www.ostrozovic.sk/clanok/tokajsky-dom
https://www.ostrozovic.sk/
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Na začiatku boli slávne vína z JRD Nenince -
pivnica Čebovce a značka Vinum Naturale…
Dnes je to ambiciózny príbeh pokračovania
vinohradníckej a vinárskej tradície:
ekologické pestovanie hrozna,
nízkointervenčné postupy, snaha o najvyššiu
kvalitu a dôraz na regionálne klimatické a
pôdne špecifiká. Novovzniknuté vinárstvo
Pivnica Čebovce chce na túto výnimočnú
tradíciu nadviazať a prispieť k oživeniu slávy
a postavenia vinohradníckeho regiónu.
Garantom tejto snahy je úspešný a známy
vinár Ladislav Ďörď, spolu s majiteľmi
vinárstva Chateau Rúbaň. Autentickosť tejto
snahy podčiarkuje aj to, že vinárstvo sídli v
samotných Čebovciach, a Laci je rodák z
tejto dediny. Región vinohradníckych obcí
okolo Čeboviec mal vždy silnú identitu,
založenú na dávnej tradícii pestovania
hrozna a výrobe vína. Prvá zmienka o
pestovaní viniča v tomto regióne pochádza z
roku 1135. 
 

Pivnica Čebovce
Szedera Fabiana 357
991 25 Čebovce

www.pivnica.cebovce.sk
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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.

Promitor s.r.o.
 Matúškovská cesta
31/1551
 92401 Galanta

www.promitor-vinorum.sk 
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https://promitor-vinorum.sk/vinohrady/
https://promitor-vinorum.sk/nase-vina/
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Vinárstvo Tajna sa nachádza v malej dedinke
Tajná  v Nitrianskej vinohradníckej oblasti a
Vrábeľskom vinohradníckom rajóne. Sme
rodinné butikové vinárstvo s limitovanou
produkciou vína, ukryté uprostred 25tich
hektárov vlastných organických vinohradov.
Každá fľaša nášho vína odzrkadľuje harmóniu
prírody, organický prístup a svedomitú prácu. 

Tajna Vineyards & Winery sa pýši unikátnymi
červenými vínami oceňovanými na prestížnych
súťažiach. Z Bordeaux odrôd vzniká naša
vlajková loď Cuvée Secret Reserva, no sme hrdí
aj na náš Dunaj, či Pinot Noir. Z bielych odrôd
naše vinárstvo vystihuje hlavne tradičný Rizling
Vlašský, voňavý Sauvignon Blanc, Pinot Blanc a
menej známy, no o to unikátnejši Semillon.

Príbeh nášho vinárstva sa začal písať zrodom
prvotnej odvážnej myšlienky vlastniť svoj
vinohrad a vinárstvo. Tajné príbehy alebo Secret
stories sa však píšu otvorením každej jednej
fľašky TAJNA. Tajné, no odvážne, radostné, dych
berúce stories. Pozývamé vás ich zažiť spoločne s
naším vínom.

Tajna s.r.o., 
Tajna 163,
952 01 Tajna

www.vinotajna.sk 
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https://www.vinotajna.sk/
https://www.vinotajna.sk/
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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. 

TERRA WYLAK s.r.o.

 Hlavná 1245/132,
 951 35 Veľké Zálužie

www.terrawylak.sk 

DANUBE WINE DAY Levice24. január 2023

https://goo.gl/maps/iUvGSzMJ8FTPn8bb7
https://goo.gl/maps/iUvGSzMJ8FTPn8bb7
https://goo.gl/maps/iUvGSzMJ8FTPn8bb7
https://terrawylak.sk/
https://terrawylak.sk/
https://danubewine.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. 

TOKAJ MACIK WINERY s
Medzipivničná 174
076 82 Malá Tŕňa

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

Vinárstvo Miro Fondrk
Pestovateľská 1082/36
900 44 Tomášov

www.mfvinarstvo.sk 
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Jsme malé rodinné vinařství, které
obhospodařuje 5 hektarů vlastních vinic.
Vyrábíme vysoce kvalitní přírodní, převážně
suchá přívlastková vína, ve kterých klademe
hlavní důraz na osobitost a jedinečnost
našich vín. Milan Vašíček je svérázný vinař,
mezi jehož vášně kromě vína patří i hudba.
Pokud tohoto svérázného slováckého vinaře
navštívíte, můžete se během posezení ve
sklípku dočkat i hry na jeho oblíbený cimbál
a zpěvu. Silného spojení jeho dvou vášní –
vína a hudby, si můžete povšimnout i v logu
vinařství, kde se tyto dvě oblasti pojí v jednu.
Houslový klíč s hroznem symbolizuje
harmonii vína.

Vinařství Milan Vašíček
Nechory 345
 Prušánky 696 21

www.vinovasicek.cz
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Partneri a vystavovatelia  
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VIAC

Už přes 10 let jsme dynamicky se rozvíjející jedničkou na českém, slovenském a
polském trhu v oblasti technologií a spotřebního materiálu ve vinařském odvětví.

Úspěch vinaře je pro nás na prvním místě. A proto dodáváme vinařům takové
technologie a výrobky, za které dáme ruku do ohně. S každým vinařstvím jednáme

osobně a s pokorou. Zákazník pro nás není jen číslo v řadě, ale opravdový přítel,
kterému rádi pomůžeme v každé situaci

NABÍZÍME ODBORNOU KONZULTACI PŘI VÝBĚRU

TECHNOLOGIE NEBO ŘEŠENÍ PROBLÉMU S

KONKRÉTNÍ TECHNOLOGIÍ VE VÝROBNÍM PROCESU.

https://www.rona.glass/sk/
https://www.rona.glass/sk/o-nas/rucne-fukane-sklo/


VIAC CHÂTEAU BELA

HISTORICKÁ ELEGANCIA V

SRDCI SLOVENSKEJ

VINOHRADNÍCKEJ  OBLASTI

 DOPRAJTE SI POCIT LUXUSU

 RODINNÉHO SÍDLA

Spoznajte skutočnú krásu

Vitajte v Château Bela

Objavte nádherný barokový kaštieľ, situovaný v elegantnom a pokojnom prostredí, v

ktorom môžete spomaliť, nadýchnuť sa a relaxovať.
 

UŽASNÉ MIESTO, KTORÉ

OBOHATÍ VAŠE ZMYSLY 

https://www.chateau-bela.sk/


VIAC HOTELLEV.SK

SÚČASŤOU HOTELA JE REŠTAURÁCIA,

KAVIAREŇ S TERASOU, SPOLOČENSKÁ SÁLA S

KAPACITOU MAX. 350 MIEST A WELNESS.

NEODMYSLITEĽNOU DOMINANTOU

MESTA LEVICE JE KULTÚRNO-

HISTORICKÁ PAMIATKA HOTEL LEV.

 UŽ VIAC AKO 100 ROKOV POSKYTUJE

SLUŽBY SVOJIM ZÁKAZNÍKOM.

HOTEL LEV*** ponúka ubytovanie v novozrekonštruovaných

priestoroch a svojou architektúrou patrí k najvýznamnejším a

najstarším hotelom v Leviciach.

https://www.hotellev.sk/pages/sk/o-hoteli.php


VIAC

VIAC AKO 130 ROČNÁ

TRADÍCIA.

V súčastnosti je RONA spoločnosťou so silnou exportnou pozíciou, kvalifikovaným
personálom a špičkovou technológiou. Je jedným z popredných a najväčších výrobcov

bezolovnatého krištalínového nápojového skla.
Strojovo vyrábané portfólio kalíškoviny a nápojového skla predstavuje hlavné zameranie v

ponuke výrobkov spoločnosti. RONA je spoločnosť so spoločensky zodpovednými,
udržateľnými a ekologickými obchodnými praktikami.

.

RUČNE VYRÁBANÉ SKLO

STROJOVO VYRÁBANÉ SKLO

DEKORATÍVNE TECHNIKY

https://www.rona.glass/sk/
https://www.rona.glass/sk/o-nas/rucne-fukane-sklo/
https://www.rona.glass/sk/o-nas/strojovo-fukane-sklo/
https://www.rona.glass/sk/o-nas/dekorativne-techniky/


VIAC

Naša káva pochádza z výberových plantáží Strednej a Južnej Ameriky ako i
centrálnej Afriky. Je pražená v Taliansku spôsobom, ktorý jej dodáva silnú, no nie
invazívnu chuť, zanechávajúc v ústach takmer pocit zamatu, pričom naša káva

zostáva sladká a horká zároveň – vyvoláva koncert pocitov a chutí..
 
 

PRAŽENIE A DISTRIBÚCIA KÁVY

DISTRIBÚTOR PROFESIONÁLNYCH

STROJOV LA SAN MARCO  

https://www.caffetrieste.sk/


VIAC

https://lucka.sk/

