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Malokarpatská vínna cesta slávi narodeniny
V Modre sa dňa 13. ok-
tóbra 2016 uskutoční 
stretnutie malokarpat-
ských podnikateľov v ces-
tovnom ruchu a vinárov 
s Klausom Erhardom, 
generálnym sekretárom 
Európskeho združenia 
vidieckej turistiky a ag-
roturistiky (EUROGITES), 
na ktorom si pripomenú 
okrúhle dvadsaťročné 
jubileum Združenia Ma-
lokarpatská vínna cesta 
(ZMVC).

MODRA. Je to príležitosť 
vrátiť sa k začiatkom, k pod-
mienkam vzniku, a aj pripo-
menúť mená tých ľudí, ktorí 
priložili ruky k dielu a stáli 
pri zrode ZMVC.

Myšlienka vytvoriť Ma-
lokarpatskú vínnu cestu 
(MVC) vznikla v Modre. 
Niekoľko nadšencov, pozo-
rujúcich vývoj vo svete, si 
uvedomilo nové možnosti, 
ktoré priniesli zmeny po 
roku 1990.

V roku 1991 vznikol Zväz 
podnikateľov agroturistiky 
Slovenska (ZPAS) so sídlom 
v Modre, ktorý v tomto roku 
zavŕšil už štvrťstoročnú his-
tóriu. Jeho prvými krokmi 
bolo získať slovenských poľ-
nohospodárov pre nové mys-
lenie pri využívaní daností 
nášho vidieka.

Prvými propagátormi 
agroturistiky boli lektori 
z Modry František Mach 
a Štefan Žák ako aj ďalší lek-
tori z centrálnych inštitúcií: 
Zuzana Dužeková, Ján Ba-
binský, Jozef Húska, Rudolf 
Haspra, Michal Gergel či Mi-
roslav Senka.

Na siedmich modran-
ských seminároch s me-
dzinárodnou účasťou a na 
mnohých ďalších, organizo-
vaných po celom Slovensku, 
tím propagátorov agroturis-
tiky získaval iniciatívnych 
poľnohospodárov pre myš-
lienku vzniku nových po-
volaní a pre podnikanie vo 
vidieckej turistike a v agro-
turistike. Prednášky sme ve-
novali i skrášľovaniu dedín 
tak, aby sa stali cieľom náv-
štev zo strany turistov.

Na exkurziách najmä do 
rakúskeho Rustu pri Nezi-
derskom jazere či do údolia 
Wachau pri Dunaji s krásny-
mi vinicami sa mnohí naši 
poľnohospodári presvedčili, 
že podnikanie v cestovnom 
ruchu a v turistike je skutoč-
ne perspektívnym povola-
ním i pre obyvateľov sloven-
ského vidieka. Takto získané 
poznatky dali podnet aj pre 
vznik Malokarpatskej vínnej 
cesty.

Pomoc rakúskych vinárov

Rozsiahlu podporu sme 
získali vo Vínnej akadémii 
v Ruste, kde nám jej riaditeľ, 
dr. Josef Schüller, poskytol 
množstvo študijných mate-
riálov, ale aj vzoriek najkva-
litnejších rakúskych vín pre 
Malokarpatský dom vína, 
ktorý sme založili v starej vi-
nárskej škole v Modre.

V roku l992 sme zor-
ganizovali exkurziu pre 

samosprávu, pre vinárov 
a pedagógov z modranskej 
vinárskej školy (SVOŠ) do 
Rustu. Potom sme za prispe-
nia ZPAS, Školského majet-
ku a SVOŠ otvorili Malokar-
patský dom vína. Metodickú 
radu viedol známy odbor-
ník, doc. Ing. Ján Farkaš, 
CSc., pedagógovia zo SVOŠ 
ako Ing. Jozef Kováč, CSc., 
a mnohí ďalší.

Vytvorilo sa malé školské 
vinohradnícke múzeum, 
ukážková pivnica s dubový-
mi sudmi a s reprezentačnou 
degustačnou miestnosťou, 
v ktorej turistické skupiny 
degustovali vína pod vede-
ním Ing. Pavla Matuškoviča 
a Ing. Miroslava Dudu.

Vzorky pre Dom vína

Malokarpatskému domu 
vína venovali svoje vzor-
ky viaceré vinohradnícke 
subjekty. A práve z týchto 
vzoriek, spolu s rakúskymi 
vínami, sme vytvorili prvú 
vinotéku v našom regióne. 
Projekt podporili mnohé vi-
nárske osobnosti.

V roku 1991 sme nadvia-
zali spoluprácu s Dolnora-
kúskou poľnohospodárskou 
komorou, ktorej pracov-
ník a náš osobný priateľ  
Dipl. Ing. V. Lilge nás zo-
známil s Josefom Pleilom, 
prezidentom Vinohrad-
níckeho zväzu Rakúska, 
ktorý spolu s ďalšími osob-
nosťami viackrát prišiel do 
Modry nielen prednášať, ale 
aj na naše vinohradnícke  
slávnosti.

Priatelia z Rakúska nám 
na prezentáciu rakúskych 
vín v Modre často poskyt-
li vzorky vybraných a oce-
nených druhov, ktoré sme 
v Hoteli Modra prezentovali 
pod vedením Ing. Milana 
Pavelku, vtedy ešte agro-
nóma pezinského PD, a za 
spolupráce študentov SVOŠ 
v Modre. Bola to prvá pre-
zentácia rakúskych vín v na-
šom regióne.

Dôležitú úlohu pri zakla-
daní Malokarpatskej vínnej 
cesty zohrali aj zasadnutia 
Európskeho zväzu vidieckej 
turistiky a agroturistiky so 
sídlom v Štrasburgu, na kto-
rých sa zúčastňovali aj zá-
stupcovia ZPAS.

Z exkurzie po Alsaskej 
vínnej ceste, pripomínajúcej 
náš malokarpatský región, 
sme si priniesli vzor pre prvý 
plagát Malokarpatská vínna 
cesta, ktorý stvárnila výtvar-
níčka Mária Kadlečíková 
z Budmeríc.

Prostredníctvom Malo-
karpatskej turistickej infor-
mačnej kancelárie (MATIK) 
v Modre tento pekný plagát 
prezentoval Malokarpatskú 
vínnu cestu na mnohých vý-
stavách a podujatiach nielen 
na Slovensku, ale aj v zahra-
ničí. Už v roku 1994, na I. 
ročníku, založil ZPAS spo-
lu s MATIK Modra tradíciu 
prezentácie Malokarpatskej 
vínnej cesty na výstavách 
SLOVAKIATOUR v Bratisla-
ve, v ktorej doteraz úspešne 
pokračujú ZMVC a Malokar-
patské osvetové stredisko 
v Modre.

Zaujímavá je spomienka 
na zasadnutie EUROGITES 
a na spoločnú exkurziu do 
Francúzska spolu s vinárom 
Ing. Romanom Janouškom 
a s Ivanom Zubajom, predse-
dom PD Dubová. Poskytla im 
veľa inšpirácií a podnetov pri 
výrobe Rizlingu rýnskeho, 
ročník 2002, z Vinohradníc-
kej spoločnosti Modra. Toto 
víno sa stalo svetovým šam-
piónom na výstave v Ľubľa-
ne. Vinár Roman Janoušek 
patrí v súčasnosti k špičke 
slovenských vinárov, ktorí 
vo svete získavajú najvyššie 
ocenenia.

Počas modranských vino-
braní sme do života uvied-
li aj ochutnávku burčiaku 
z fontány sv. Floriána, pri 
ktorej účinkoval spolok VIN-
CÚR v Modre. Škoda však, že 
tradícia tohto podujatia bola 
prerušená.

Prispelo aj vzdelávanie 
o víne

Pri vzniku Malokarpat-
skej vínnej cesty významne 
priložila ruku k dielu aj 
modranská SVOŠ, v ktorej 
sme organizovali viaceré 
odborné semináre. Význam-
ným počinom tejto školy 
bolo to, že popri vinohrad-
níctve zaradila do učebného 
programu aj agroturistiku, 
o štúdium ktorej je trvalý 
záujem.

Absolventi tejto modran-
skej školy získavajú vedo-
mosti o podnikaní, a v praxi 
pomáhajú rozvíjať vidiec-
ku turistiku v rôznych vi-
nohradníckych regiónoch 
Slovenska.

Výučba vinohradníctva, 
vinárstva, somelierstva, ag-
roturistiky, gastronómie 
a marketingu podstatnou 
mierou prispela k zvýšeniu 
kultúry konzumu vín na Slo-
vensku a k organizovaniu 
kvalitných celoslovenských, 
regionálnych a miestnych 
výstav vín.

Katalógy a príručky

Veľkú pozornosť sme 
v uplynulých rokoch veno-
vali spracovaniu katalógov 
a vydávaniu celoslovenských 
metodických príručiek pre 
podnikanie v agroturistike 
a vo vidieckej turistike. Pri 
vydaní piatich zborníkov 
sme využili skúsenosti zo 
Švajčiarska, Rakúska a z Ne-
mecka. Obsahom týchto 
zborníkov sú marketingové 
postupy, podnety na spolu-
prácu podnikateľov v rámci 
profesionálnych združení, 
zamerané na účinnú propa-
gáciu a najmä na starostli-
vosť o kvalitu vín.

O potrebe vzdelávania 
nás pri návštevách Modry 
presviedčali aj svetoví ex-
perti. Navštívila nás Mária 
Greshoffová, prezidentka 
Zväzu vidieckej turistiky Ne-
mecka, i skupina expertov 
na čele s Klausom Erhardom, 
ktorí strávili na Slovensku 
desať dní ako poradcovia 
EUROGITES.

V správe o výsledkoch 
svojho pobytu venovali po-
zornosť aj práci v malokar-
patskom regióne, keď počas 
Vinobrania 1994 strávili tri 
dni v Modre.

Pri príležitosti tohtoroč-
ného jubilea ZMVC príde 
Klaus Erhard, generálny 
sekretár EUROGITES, opäť 
na Slovensko. V malokar-
patskom regióne bude mať 
možnosť porovnať zmeny, 
dosiahnuté za uplynulé 
obdobie.

Podnetná bola aj návšteva 
Erika Jordana, prezidenta 
EUROGITES, v Modre v ja-
nuári 1996. Malokarpatská 

turistická informačná kan-
celária zorganizovala v starej 
vinohradníckej škole besedu 
s hosťom za účasti starostov, 
podnikateľov vo vinohrad-
níctve, v ubytovacích a v stra-
vovacích službách a so zá-
stupcami tretieho sektoru. 
Práve na tomto stretnutí 
bolo založené Združenie Ma-
lokarpatská vínna cesta.

Vo februári 1996 bolo 
ZMVC zaregistrované na 
Ministerstve vnútra SR. 
Prvým predsedom sa stal 
iniciátor založenia tohto 
združenia, Ing. František 
Mach, CSc. Prvé uznesenie 
predstavenstva ZMVC sa tý-
kalo pravidelnej rotácie vo 
funkcii predsedu, čo sa však 
nerealizovalo.

Pri založení združenia 
spolupracovali Michal Haff-
ner, Dpt. Štefan Žák, Ivan 
Zubaj, PhDr. Anna Píchová, 
Vincent Jakubec, Ing. Olga 
Bejdáková, Mária Strížová, 
Ing. Vladimír Medlen, Ing. 
Milan Pavelka, Bronislava 
Skálová a ďalší nadšenci 
z modranského regiónu.

Začiatky v činnosti ZMVC 
neboli ľahké. Chýbali nám 
skúsenosti aj priestory, 
v ktorých by sme mohli vy-
víjať našu činnosť. V prvej 
etape Združenie upriamilo 
pozornosť na propagáciu, 
na organizovanie výstav a na 
usporiadanie seminárov 
a exkurzií.

V pamäti máme stretnutie 
ZMVC so zástupcami miest 
a obcí regiónu v PD Dubo-
vá. Prístup zástupcov samo-
správ bol opatrný. Primátor 
Pezinka sa vtedy priklonil 
k myšlienke vzniku samo-
statnej Pezinskej vínnej cesty 
a usiloval sa o dominanciu 
jeho mesta v MVC, čo sa na-
pokon na prvom valnom 
zhromaždení aj presadilo. 
Na tomto valnom zhromaž-
dení bolo schválené prelože-

nie ZMVC do Pezinka ako do 
okresného mesta, kde boli 
lepšie materiálne podmien-
ky ako v Modre.

V súčasnosti je sídlom 
ZMVC opäť Modra, konkrét-
ne jej stará vinárska škola, 
kde boli položené aj základy 
vzniku ZMVC.

Pevné korene

MATIK Modra má o zakla-
daní a činnosti MVC bohatý 
dokumentačný materiál, 
má archivované príspevky, 
ktoré boli publikované v tla-
či, televízii a v rozhlase, má 
zápisy v knihe návštev v MA-
TIK v Modre, ktoré svedčia 
o tom, že spolupráca vino-
hradníkov, vinárov a sub-
jektov v cestovnom ruchu 
v modranskom regióne za-
pustila pevné korene.

ZMVC sa stalo najúspeš-
nejším realizovaným agrotu-
ristickým projektom nielen 
na Slovensku, ale aj v medzi-
národnom porovnaní. Vďaka 
preto patrí Bratislavskému 
samosprávnemu kraju ako 
aj všetkým funkcionárom 
ZMVC pod vedením dlhoroč-
ného predsedu, úspešného 
vinára Ing. Milana Pavelku, 
ale aj PhDr. Anne Píchovej, 
Jarke Dudovej, prof. Fedorovi 
Malíkovi a ďalším vinárom 
a podnikateľom v cestovnom 
ruchu na Malokarpatskej 
vinnej ceste, ktorí sa takto 
starajú o postupnú obnovu 
vinohradov, o zamestnanosť 
a o hospodársky rast regiónu 
pod Malými Karpatmi.

Na výslnie vinárske-
ho neba prichádzajú noví 
úspešní a mladí vinári, ktorí 
sa už zaradili medzi svetovú 
špičku. A tak bude treba pre-
priahať i na úspešnej Malo-
karpatskej vínnej ceste.

Ing. FRANTIŠEK MACH,
zakladateľ a prvý predseda ZMVC

Prvý plagát Malokarpatská vínna cesta vznikol v roku 1994 ako 
inšpirácia z Alsaskej vínnej cesty.
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Pohľad na Modru v objatí modranských vinohradov.


