súťažná výstava vín
16. MÁJ 2019
pozvánka

Vážení priatelia a milovníci vína,
dňa 30. 4. 2019 sa uskutoční odborná degustácia a dňa 16. 5. 2019 verejná prehliadka
11. ročníka celoslovenskej súťažnej výstavy vín „VÍNO SPU 2019“. Srdečne vás
pozývame na účasť v súťaži, ako aj na verejnú ochutnávku súťažných vín.
„Na Slovensku sa organizuje mnoho súťaží vín, ale táto jediná sa koná
na vinohradnícko – vinárskej, AKADEMICKEJ pôde“.
ORGANIZÁTOR
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty
záhradníctva a krajinného inžinierstva
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.
MIESTO KONANIA A TERMÍNY
30. apríl 2019
9:00 – 14.00 hod - odborná degustácia pod vedením odborného garanta
doc. Ing. Štefana Ailera, PhD., v priestoroch Katedry ovocinárstva, vinohradníctva
a vinárstva, FZKI SPU v Nitre.
16. mája 2019
14.00 – 21.00 hod - Workshop a verejná prehliadka súťažných vín v priestoroch
pod aulou v hlavnej budove SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.
PROGRAM VEREJNEJ PREHLIADKY SÚŤAŽNÝCH VÍN DŇA 16. 5. 2019
14.00 – 14.10 hod - Príhovor čestného hosťa podujatia Ing. Ondreja Korpása, CSc.
14.15 – 15.00 hod - Workshop na tému: „Trendy v šľachtení viniča hroznorodého s cieľom
dosiahnutia potomstva odolného voči hubovým chorobám“.
Lektorom bude Ing. Radek Sotolář, Ph.D., Zahradnická fakulta Mendelu Brno.
15.00 – 15.15 hod - Diskusia
15.15 – 15.30 hod - Odovzdávanie ocenení a predstavenie víťazných vín zástupcami výrobcov.
• Cena REKTORKY SPU NITRA za šampióna v kategórii I – biele suché vína
• Cena DEKANA FZKI SPU NITRA za najvyššie hodnotené víno vyrobené z hrozna zo slovenského
novošľachtenca
• Šampióni VÍNO SPU NITRA v kategórii II, III, IV
• Víťaz kategórie V
Podmienkou získania niektorého z vyššie uvedených ocenení je zastúpenie min. 10 vín v danej kategórii,
min. od piatich výrobcov.
Od 15.30 hod - Prezentácia súťažných vín verejnosti spojená s verejnou degustáciou.
Vstupné pre návštevníkov verejnej degustácie je 5 €. Cena zahŕňa pohár, taštičku, katalóg
a neobmedzenú degustáciu súťažných vzoriek.
Tešíme sa na vašu účasť.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
dekan FZKI SPU v Nitre

