
MALÉ KARPATY

Za vínom
do Šenkvíc

Ak máte radi lokálne vína v malokarpatskej 
malebnej atmosfére, tak práve pre Vás sú 
určené nasledovné riadky.



Príhovor
predseda spolku

Vážení priaznivci a priatelia 
vína a vinárskej kultúry, 

je mi cťou Vás v mene šenkvic-
kých vinárov pozvať na návštevu 
malebných Šenkvíc. Na výlet za 
skvelým vínom, vinárskou a vino-
hradníckou lokálnou atmosférou.

Obce, ktorá žije a dýcha vinárskou 
kultúrou, vínom a vinárskou  
a vinohradníckou históriou. 

V tejto malej brožúrke nájdete 
koncentrované všetky dôležité 
informácie ako aj prehľad vybra-
ných vinárov a vinárstiev. 

Verím, že podujatia, ktoré organi-
zujeme a známe aj menej známe 
šenkvické vinárstva budú pre Vás 
dôvodom pre návštevu Šenkvíc.  

Spravidla v poslednú aprílovú 
sobotu najdete u nás otvorené 
pivnice viac ako 30 vinárov pod 
značkou Za vínom do Šenkvíc.  
Počas leta v mesiacoch júl  
a august si zase môžete vychutnať 
prierez vínami v rámci sobotných 
letných ochutnávok buď priamo 
vo vybraných vinárstvach alebo  
v sídle nášho spolku. 

Určite odporúčam ochutnať vína 
vyrábané v rámci “značky” Víno 
garantovaného pôvodu a v kaž-
dom prípade vína zo slovenských 
novošlachtencov, pretože práve 
Šenkvice sú miestom, kde sa veľa 
z nich doslova narodilo.

Verím, že v kombinácii s prechádz-
kou po vinohradníckou náučnom 
chodníku alebo obecnom náuč-
nom chodníku zažijete tú pravú 
vidiecku a vinársku atmosféru.

Prajem Vám krásne chvíle pre 
výbornom víne v spoločností 
príjemných ľudí v Šenkviciach.

Ing. Ľuboš Petrík
predseda Spolku vinárov a vino-
hradníkov v Šenkviach

Podujatia

Za vínom do Šenkvíc – 
každoročne v poslednú 
aprílovú sobotu. 
Od roku 2012 Spolok 
vinárov a vinohradníkov 
v Šenkviciah organizuje 
otvorené pivnice. Počas 
sobotného popoludnia 
tak môžete zažiť vysokú 
koncentráciu viac ako 30 
vinárov, ktoré otvárajú 
svoje vinárskej zákutia 
pre verejnosť. 

Letné sobotné ochutnávky – 
každú sobotu počas júla a augusta 
nájdete vybraných vinárov ponú-
kať vína v sídle spolku na adrese 
Chorvátska 105 a súčasne otvore-
né vždy aspoň 1 ďalšie vinárstvo 
vo vlastných priestoroch.

Verejná degustácia viac ako  
250 vín je organizovaná spravidla 
niektorú marcovú sobotu. 

Okrem toho šenkvické vinárstva 
organizujú vlastné eventy.

Presnejšie informácie o časoch  
a miestach konania podujatí 
nájdete na 
www.zavinomdosenkvic.sk 
alebo na facebook stranke 
www.facebook.com/senkvic-
kevino

Použiť pre informácie o aktuál-
nych podujatiach môžete aj tento 
QR kód.



Šenkvickí vinári garantujú pôvod 
svojich vín novými technológiami

Spolok vinohradníkov 
a vinárov v Šenkviciach 
prichádza s unikátnou 
novinkou. Vína, ktoré 
vyrobili z ročníka 2021 
budú mať špeciálne ozna-
čenie s garanciou pôvo-
du. Vinári zo spolku sa 
totiž zapojili do rovno-
menného projektu  
s názvom VÍNO GARAN-
TOVANÉHO PÔVODU 
(VGP), ktorého pilotná 
prevádzka prebieha prá-
ve v Šenkviciach.

„Hlavným cieľom VGP je propagá-
cia slovenského vína vyrobeného 
výlučne zo slovenského hrozna 
a zlepšenie jeho vnímania na 
domácom trhu.“ – vysvetľuje Ivan 
Záleský, autor projektu a prevádz-
kovateľ portálu KamZaVinom.sk 
– „Idea takejto pomoci slovenským 
vinárom vznikla počas prvej vlny 
„korony“, kedy sa naplno začali 
prejavovať odbytové problémy 
hlavne menších slovenských 
vinárov. V oblasti vína a jeho 
marketingu sa pohybujem už vyše 
10 rokov a pri debatách s vinármi 
som spoznal mnohé problémy, 
ktoré ich trápia. Jedným z nich bol 
aj dovoz lacných vín zo zahraničia, 
ich nedostatočná kontrola,  
a s tým spojená a neriešená hroz-
ba falšovania slovenského vína. 
Prišiel som preto s nápadom, ako 
tento problém eliminovať a ešte to 
aj využiť pri propagácii poctivých 
slovenských vinárov.“

Projekt VÍNO GARANTOVANÉHO 
PÔVODU sa zameriava na dve 
fázy monitorovania vzniku vína. 
V prvej na samotnú surovinu 
– hrozno, z ktorej je dané víno 
vyrobené, kto ho vypestoval, kde, 
v akom objeme a komu bolo odo-
vzdané na spracovanie. V druhej 
fáze sa táto surovina spojí s kon-
krétnym vinárom a vyrobeným 
vínom. Zvlášť je teda monitoro-
vaný výsledok práce vinohradníka 

a zvlášť vinára. A na celý tento 
proces dohliada dôverník, osoba 
poverená vinárskym spolkom, 
ktorá je jedným z dôležitých 
garančných prvkov projektu.

„Najťažšie pri definovaní projektu 
bolo práve nastavenie jeho ga-
rančných mechanizmov.“ – dodáva 
Ivan Záleský – „Ako prvé musia 
vinári a vinohradníci podpísať 
čestné vyhlásenie a súhlasiť so šta-
tútom VGP, kde sa zaviažu napr. 
zverejňovať iba pravdivé informá-
cie. Okrem ďalšieho kontrolného 
prvku v podobe dôverníka sme 
dlho hľadali spôsob, ako ešte viac 
zvýšiť kontrolu v rámci projektu 
a ako samotným fanúšikom vína 
naozaj zagarantovať pôvod nimi 
konzumovaného slovenského 
vína. Riešenie sme našli v novej 
pokrokovej technológii s názvom 
blockchain, ktorej praktické využi-
tie pozná verejnosť skôr v podobe 
kryptomeny bitcoin. Blockchainová 
aplikácia vytvorená spoločnosťou 
3IPK presne na účely VGP, do 
ktorej vinári zadávajú informácie 
o svojich vínach a vinohradníci  
o hrozne, totiž umožňuje tieto 
dáta nielen zhromažďovať, ale  
ich aj zobrazovať verejnosti.  
A podstatné je to, že tieto dáta 
sú rozdistribuované na serveroch 
po celom svete a nie je možné ich 
zmazať. Takže aj samotní „víno-
milci“ si budú môcť kedykoľvek 
informácie o ich obľúbených ví-
nach dohľadať, príp. overiť. Stačiť 
im k tomu bude napríklad QR kód 
uvedený na fľaši, alebo kontrola 
dát o víne na webstránke projektu 
(vgp.wine).“



Ako celý proces garantovania pôvodu prebieha  
vysvetľujú aj tieto schémy:

A túto unikátnu technológiu 
medzi prvými na svete začínajú 
používať práve šenkvickí vinári. 
„Projekt „Víno garantovaného 
pôvodu“ nás svojou myšlienkou 
zaujal hneď v pri jeho vzniku. 
Veríme v jeho jednoznačný prínos 
pri propagácii a ľahkého odlíšenia 
vína slovenského pôvodu pre 
všetkých spotrebiteľov a priazniv-
cov slovenského poctivého vína.“ 
– dopĺňa Ľuboš Petrík, predseda 
Spolku vinárov a vinohradníkov  
v Šenkviciach. 

Prvý krát budú môcť priaznivci 
vín „ochutnať“ vína garantova-
ného pôvodu na 11. ročníku Za 
vínom do Šenkvíc. 



30. apríl 2022  
od 12:00 – 22:00  
v Šenkviciach

Tento rok bude obohatený vinami 
garantovaného pôvodu, vďaka 
pilotnému projekut „Víno garan-
tovaného pôvodu“, ktorý ako prvý 
na Slovensku realizujú šenkvickí 
vinari v spolupráci s iniciátorom 
tejto myšlienky p. Ivom Zaleským. 
Brány podujatia otvoríme už  
30. apríla 2022, tak neváhajte  
a pridajte sa k nám. Pripravili sme 
pre vás program plný zážitkov. 
Hurá do Šenkvíc!

O podujatí

Aktuálny 11. ročník podujatia 
ma už tradične svojho patróna. 
Je ním Jožko Jančo – dlhoročný 
skromný hoby vinár. Spoločne so 
šenkvickými vinármi vám už  
11 rokov zdieľame našu radosť  
a lásku k vínu. Podujatie Za vínom 
do Šenkvíc je určené pre všetkých 
milovníkov poctivého slovenské-
ho vína, ktorí ocenia priateľskú 
atmosféru v čarovnej vinohrad-
níckej obci Šenkvice. Svoje víno, 
pivničky, výrobné a prezentačné 
priestory vám predstaví rovných 
30 vinárov na viac ako 20 
ochutnávkových stanoviskách. 
Podujatie Za vínom do Šenkvíc 
je tento rok príležitosť spoznať 
začínajúce, malé, stredné aj veľké 
vinárstva Malokarpatského kraja 
a nahliadnuť do priestorov vinár-
stiev, ktoré sú pre verejnosť počas 
roka neprístupné.



Ing. Jozef Repa 
repa winery

adresa
Vištucká 1265/5, Šenkvice

tel. 
+421 911 126 922

web
www.repawinery.sk

e-mail
repawinery@gmail.com

otváracie hodiny
Po na telefón 0911 126 922

Po - Pia 9:30-18:00 hod.
So 9:00-12:00 hod.

Malé rodinné vinárstvo založe-
né v roku 2009 sa nachádza v 
priestoroch bývalej Výskumnej 
stanice vinohradníckej a vinárskej 
v Šenkviciach, ľudovo nazývanej 
„šľachta“. V týchto priestoroch 
pôsobila aj ich najznámejšia šľach-
titeľka viniča na Slovensku pani 
Dorota Pospíšilová. 

Vinárstvo produkuje vína určené 
do gastronómie a špecializova-
ných predajní s vínom. Vyrába 
poctivé prírodné vína, ktoré sú 
rozpoznateľné a veľmi pria-
močiare, odzrkadľujúce pôvod 
hrozna a od neho odvíjajúci 
sa charakter budúceho vína. K 
vínam ako doplnok vyrába aj 
natur hroznové mušty, ktoré 
na Slovensku začali produkovať 
ako úplne prvý od roku 2009. 
Momentálne produkuje okolo 
50 000 fliaš vín a muštov najmä 
z hrozna Malých Karpát, ale aj z 
iných vinohradníckych oblastí. V 
roku 2014 vysadili vinice v obci 
Hontianske Moravce, kde sa 
nachádza výnimočné vulkanic-
ké podložie, ktoré bude dávať 
vínam z tejto oblasti jedinečný 
charakter. V ich priestoroch je k 
dispozícií degustačná miestnosť s 
kapacitou 25 osôb, kde organi-
zujú riadené ochutnávky či už 

pre firemnú klientelu alebo pre 
súkromné osoby. 

V tomto roku otvorili novo 
zrekonštruovanú degustačnú 
miestnosť pri predajni, kde si 
hostia môžu vychutnať naše vína, 
alebo skvelú kávu a všeličo dobré 
z našej ponuky.



Vinárstvo Kukumberg

adresa
Modranská 22, Šenkvice 

tel. 
+421 908 038 629
+421 908 667 559

web
www.vinokukumberg.sk

e-mail
info@vinokukumberg.sk

Vinárstvo Kukumberg je rodinná 
firma, ktorá vznikla v r. 2000 a 
víno, ktoré ponúka, je výsledkom 
celoživotných skúseností jej zakla-
dateľa Kamila Kukumberga.

V našej pivnici, Vám radi po-
núkneme výborné akostné ale i 
stolové vína, vyrobené z hrozna, 
ktoré pochádza jednak z vlastnej 
produkcie, no i od mnohých 
pestovateľov z malokarpatskej 
vinohradníckej oblasti. Ochutnať 
tu môžete vína mnohých odrôd, 
napríklad Chardonay, Ruland-
ské Biele, Rizling rýnsky, Rizling 
Vlašský, či Alibernet, Neronet, 
Cabernet Sauvignon, Nitria, Dunaj 
a iné, ktoré, pevne veríme, Vás 
záujmu svojou chuťou, farbou či 
arómou.



Vinárstvo KOZARA

adresa
Kozara 46, Šenkvice

tel. 
+421 903 433 234
+421 915 728 739

web
www.kozara.sk

www.facebook.com/vinokozara

e-mail
obchod@kozara.sk

otváracie hodiny
po telefonickom dohovore

Vinárstvo Kozara založené roku 
2015.  Kozara je moderné vinár-
stvo s vysokým hygienickým  
a technologickým štandardom.
Špecializujeme sa na produkciu 
vín z odrôd malokarpatského 
regiónu a slovenských novošlach-
tencov s typickým odrodovým 
charakterom. Súčasťou vinárstva 
bude  okolitá krajinná architektú-
ra a novo vysadené vinice. 

Môžete ochutnať odrodové vína 
biele suché Veltlínske zelené, 
Silván zelený, Rizling vlašský, 
Hibernal, Sauvignon, 3pinoty,  
polosuchý Tramín, polosladkú 
Miliu, či sladký výberový Rizling 
rýnsky, archívne suché Pinot Blanc  
a Rizling rýnsky, ružové  
suché Zweigeltrebe, polosladké 
Rulandské modré, červené suché 
Cabernet sauvignon a Pinot noir, 
frizzante extra dry biele Moravský 
Muškát fizz a rúžové Zwiegeltre-
be fizz. 



Víno Jurášek

adresa
Cerovská 5, Šenkvice

tel. 
+421 903 702 796
+ 421 911 644 662

web
www.vinojurasek.sk

www.facebook.com/vinojurasek/
www.instagram.com/vinojurasek/

e-mail
info@vinojurasek.sk

otváracie hodiny
Po - Pi 9:00 - 18:00

So - Ne po telefonickej dohode

Pod názvom Víno Jurášek sa 
skrýva malé rodinné vinarstvo 
zamerané na výrobu jedinečných 
vín vyrábaných najmä s láskou k 
svojim zákazníkom a ich chutiam.

Sme malé vinárstvo, ktoré svoje 
skromným množstvom vyrobe-
ného vína za rok dbá najmä na 
jeho kvalitu, intenzívne chute a 
cit, ktorý si každá jedna odroda 
hrozna zaslúži. Našou prioritou 
je starostlivo uchovávať tradičnú 
filozofiu pestovania hrozna, z 
ktorého sú naše vínka vyrábané. 
Sme teda nielen pestovateľmi, 
ale aj partnermi podporujúci 
tradičné pestovanie a starostli-
vosť o hrozno, ktorých následnou 
úlohou je vyvolať najmä radosť a 
dobrodružstvo s každým dúškom.

Pôsobíme v obci Šenkvice a táto 
milá činnosť spojená s pestovaním 
a spracovaním hrozna a výrobou 
vína nám intenzívnejšie učarovala 
v roku 2014. S ročníkom 2015 
sme po prvý raz zaregistrovali 
naše vína aj na súťažiach, pričom 
výsledok bol milým prekvapením. 
Získali sme niekoľko zlatých, strie-
borných a aj bronzových medailí, 
ba dokonca sme sa umiestnili 
aj na priečkach šampiónov vín 
výstavy. Všetky následne získané 

ocenenia s ostatnými ročníkmi 
vín, sú pre nás silným motivačným 
prvkom, ktorý nám dodáva silu, 
chuť a vytrvalosť pristupovať k 
hroznu s láskou a pokorou.

Veríme, že ochutnaním našich 
produktov objavíte všetky chute, 
ktorými sú jednotlivé odrody 
výnimočné. Je predsa potešením 
poštekliť chuťové poháriky niečím 
jedinečným.



Ing. Marián Bočko
Vinárstvo

adresa
Družstevná 49, Šenkvice

tel.
+421 905 446 150 - M. Bočko

+421 905 226 872 - M. Bočková

web
www.bockovino.sk

e-mail
vino@mbocko.sk

otváracie hodiny
Po - Pia 15:00-18:00 hod.

So 8:00 - 12:00 hod.

Táto rodinná firma je na trhu 
od 1991. Vyrába hroznové vína, 
odrodové akostné, prívlastkové a 
prírodne sladké. Hrozno pestujú 
na 9 ha viníc, ktoré majú v prenáj-
me od r. 2009 od mesta Modry. 
Tieto vinice patrili Šľachtiteľskej 
stanici Šenkvice, niekoľko rokov 
boli neobrábané, ale v súčasnej 
dobe sú už v celkom dobrej 
kondícii. Vo viniciach je vysade-
ných 17 odrôd, z ktorých vyrábajú 
odrodové vína, medzi nimi aj 
napríklad Silvánske zelené,Tramín 
červený, Rizling vlašský a rýnsky, 
Sauvignon, Rulandské biele, šedé 
aj modré a iné.

Ich sortiment je veľmi široký a 
všetky vína sú vyrobené z vlastné-
ho hrozna z viníc Malých Karpát. 

C 91 M 55 K 89  Y 30

C 0 M 100 K 100  Y 0

C 0 M 0 K 20  Y 80



CARPATE DIEM s.r.o.

adresa
Nádražná 55, 900 81 Šenkvice

tel. 
+421 903 685 288

web
www.carpatediem.sk
www.facebook.com/

carpatediem/
www.instagram.com/

CARPATE DIEM/

e-mail
vino@carpatediem.sk

otváracie hodiny
Po. – Pia.: 7:00 – 16:00 

alebo po telefonickom dohovore

CARPATE DIEM I Vína s nízkym 
obsahom histamínu

Sme rodinné vinárstvo s pro-
dukciou 25 – 30 tis. fliaš ročne. 
Od januára 2021 hospodárime v 
systéme ekologického poľnohos-
podárstva. Výsledkom zavádzania 
systému kvality bude označenie, 
že naše hrozno a vína sú v BIO 
kvalite, deklarované znakom eko-
logického poľnohospodárstva EÚ.

Vlastné vinohrady s rozlohou 7 ha 
sa nachádzajú v Malokarpatskej 
vinohradníckej oblasti v katastri 
mesta Modra a obce Šenkvice. 
Pestujeme odrody: Nitria, Hron, 
Tramín červený, Devín, Pálava, 
Muškát moravský, Hibernal a 
Veltlín zelený.

Sme jedným z prvých sloven-
ských vinárstiev, deklarujúcich 
nízku hladinu histamínu, iných 
biogénnych amínov a SO2. Obsah 
histamínu má hodnotu < ako 
0,00025 g/l, čo je hladina, ktorú 
znášajú aj ľudia s histamínovou 
intoleranciou.

Patríme tiež k prvým slovenským 
vinárstvam, ktoré pomocou 
technológie blockchain zazname-
náva pôvod vína a celý výrobný 

proces. Víno vyrábame poctivo a 
odborne, preto neváhame infor-
mácie zaznamenať v nemeniteľnej 
blockchainovej databáze. Trans-
parentné údaje a príbeh našich 
vín dohľadáte naskenovaním QR 
kódu na etikete.



Ing. Ladislav Šebo
KARPATSKÁ PERLA

adresa
Nádražná 57, Šenkvice

tel. 
+421 917 926 266

web
www.karpatskaperla.sk

www.facebook.com/karpatskaperla

e-mail
vino@karpatskaperla.sk

otváracie hodiny
Ut - Pia 9:00 – 17:00 hod.

KARPATSKÁ PERLA je rodinné 
vinárstvo zo Šenkvíc, ktoré zalo-
žili manželia Margita a Ladislav 
Šebovci v roku 1991. 

Už vo svojich začiatkoch vedeli, že 
perly sa rodia vo vinohrade. Dnes 
ich vinárstvo hospodári na vyše 
60 hektároch viníc v Malokar-
patskej vinohradníckej oblasti. 
Vína KARPATSKEJ PERLY odrážajú 
terroir vinohradov a jedinečné od-
rodové charakteristiky. Ochutnať 
ich môžete priamo vo vinárstve 
v dvoch štýlových degustačných 
priestoroch s kapacitou do 60 
osôb s možnosťou uskutočniť 
rodinné stretnutia, oslavy, svadby, 
školenia alebo teambuildingy. 



otvorene-viechy.sk

Ochutnajte každý týždeň 
kvalitné víno z domácej 
produkcie malokarpatských 
vinárov a spoznajte ich príbeh.

Otvorené viechy



Lokalizácia
Šenkvice, Chorvátska ul. č. 105.  
Vinohradnícky náučných chodník 
(VNCH) sa nachádza na 10-árovom 
pozemku situovanom na severo-
východ. Je vysadený na svahu  
s ílovitou ťažkou pôdou typickou 
pre túto lokalitu.

Správca projektu
Vlastníkom pozemku, na ktorom 
sa VNCH nachádza, je obec Šenk-
vice a jeho prevádzku zabezpečuje 
miestny Spolok vinohradníkov  
a vinárov (SVV), ktorý je aj garan-
tom celého projektu.

Obsah
1. v záujme naplnenia cieľa pro-

jektu bol vysadený vinohrad, 
ktorý informuje verejnosť  
o odrodách viniča hroznorodé-
ho pestovaných v európskom 
vinohradníctve s osobitným 
zreteľom na stredoeurópske 
ekologické podmienky.  
Medzi 30 vybranými odrodami 
sú odrody zaradené do Listiny 
registrovaných odrôd a tiež 
novovyšľachtené slovenské 
odrody, ako aj staré odrody 
pestované v chotári obce  
Šenkvice v období stredoveku. 

2. druhá časť chodníka prezentuje 
vývoj systémov vedenia viniča 
prostredníctvom 15 ukážok 
základných spôsobov rezu  
a vedenia viniča od vedenia na 
hlavu (bezdrôtového spôsobu) 
až po vysoké vedenie  
v rôznych modifikáciách 
(vertiko a záves). Ako základ 
bola vybraná odroda Tramín 
červený, ktorý v Šenkviciach 
vždy dosahoval vynikajúcu kva-
litu a bol najžiadanejším vínom 
aj v bratislavských viechach. 
Biologický materiál pochádza 
priamo z južného Tirolska –  
z obce Tramino – z 80-ročného 
vinohradu. Celkovo je v 15  
radoch vysadených 240 ks 

sadeníc tejto odrody. 
 Súčasťou náučného chodníka 

je meteostanica monitorujúca 
základné meteo parametre po-
trebné pre efektívnu ochranu 
viniča ako demonštračný pro-
striedok podpory starostlivosti 
vo vinohradníctve.

Prístup k VNCH pre  
verejnosť
Počas všetkých aktivít organizova-
ných SVV (ochutnávky vín,  
Za vínom do Šenkvíc, Požehnanie 
mladého vína a pod.)  
a podujatí, na ktorých sa spolok 
zúčastňuje (Deň otvorených 
pivníc na Malokarpatskej vínnej 
ceste, Otvorené pivnice na  
sv. Urbana, Deň vo vinohradoch 
a pod.)

Ďalšie zaujímavosti  
z oblasti vinohradníctva 
v obci Šenkvice
- Zbierka 16 v Československu 

pestovaných odrôd viniča  
a ich 160 klonov – na ploche 
4,7 ha

- Genofond 600 odrôd viniča – 
na ploche 3 ha

Obe zbierkové vinice sa nachádza-
jú v lokalite Pri hájičku

Bližšie informácie možno získať 
na: www.zavinomdosenkvic.sk

Kontakt na garantov 
projektu VNCH
-  Marián Bočko, e-mail: vino@

mbocko.sk, 0905 446 150
- Tibor Ruman, e-mail: tiborru-

man@centrum.sk, 0903 373 
705

VINOHRADNÍCKY
NÁUČNÝ CHODNÍK v Šenkviciach
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Stiahnite si audio sprievodcu
Všetky turistické atrakcie, dôležité 
informácie a kontakty na jednom mieste.

Malé Karpaty 
ako na dlani

MALÉ KARPATY

malekarpaty.travel



Z verejných zdrojov podporilo
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

MALÉ KARPATY


