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12. Manažérske zhrnutie:  

Kľúčové slová: pálenica, vinárstvo, boutique hotel 

 

Stručná anotácia: 

Hlavnou témou  bolo riešenie problematiky významu pálenice, vinárstva a boutique hotelov 

pre cestový ruch našej krajiny. 

 

 

13.  Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

Hlavnou témou stretnutia bolo určiť  

 

Témy stretnutia :  

1. Úvod, organizácia exkurzie 

2. Návšteva pálenice Sándor v Trsticiach 

3. Návšteva vinárstva Molár v Trsticiach 

4. Návšteva boutique hotela v Nitre- Hotel 11 

 

Exkurzia sa uskutočnila dňa 23. 05. 2022 v čase od 8.00-  do 15:40 hod. 

1.Úvodné inštrukcie 

 

2. Návšteva pálenice Sándor v Trsticiach 

Cieľom exkurzie  je oboznámiť žiakov s postupom výroby destilátov.  

Pálenie ovocných destilátov je tradičnou metódou spracovávania ovocia. V  pestovateľskej 

pálenici si môžete dať vypáliť kvalitný ovocný destilát priamo z  ovocia. Pálenica je 

vybavená najmodernejšou technológiou, založená na modernom spôsobe vedenia destilácie 

s využitím najnovších poznatkov v procese pálenia. Zariadenie pálenice je najvyššej kvality 

a spĺňa najprísnejšie podmienky EÚ. Hlavný proces prebieha v jednokotlovom zariadení s 

rektifikačnou viacposchodovou kolónou s obsahom 300 l – KPD 300. Celý systém umožňuje 

aktívne riadiť liehovosť, ovplyvňovať chuťové a aromatické vlastnosti destilátov. Celá 

technológia je ovládaná odbornou obsluhou, ale i elektronicky, čo zamedzuje akýmkoľvek 

komplikáciám. Samozrejmosťou v pálenici je dodržiavanie hygienických zásad. Po každej 

destilácii je aparatúra premývaná, teda celá rektifikačná kolóna ako i samotný kotol vyčistený 

tlakom vody. Príprava ovocného kvasu nie je náročná, ale vyžaduje si starostlivosť a 

dodržanie správnych zásad. Výsledný efekt ale určite stojí za tú námahu. Ponúkajú svojím 

zákazníkom kvalitnú slivovicu, hruškovicu, marhuľovicu či jablkovicu… 

  

 



 

3. Návšteva vinárstva Molnár v Trsticiach 

Účelom exkurzie je oboznámiť  študentov s postupom výroby vína. 

Rodinná firma bola založená v roku 2007. Hrozno pestujú v Strekove na hone Marianka 

Máriavölgy. Ílovitá až hlinito-pieskovcová pôda tejto oblasti zaručuje vynikajúce podmienky 

pre rast viniča. Na rozlohe 1 hektára sa nachádza 3200 kusov vínnej révy vo výsadzbe 1,5m 

x 0,8m. Pri výbere druhov hrozna uprednostňujú typické odrody a odrody z Karpatskej 

kotliny Furmint, Rizling vlašský, Tramín červený a Frankovka modrá. Vinič ošetrujú 

výhradne ekologickými postupmi bez využitia herbicíd a insekticíd. Nesiahnú ani po 

chemickýh látkách, ktoré by narušili kvalitu a jedinečnosť pôdy a viniča. Iba tak môžu získať 

pravé a príznačné chute Strekova, teda vína terroir.  

 

4. Návšteva boutique hotela- Hotel 11 v Nitre 

Cieľom exkurzie  je oboznámiť žiakov s významom a zariadením boutique hotelov na 

Slovensku. 

Hotel sa nachádza v krásnom historickom centre Nitry – piatom najväčšom meste na 

Slovensku situovanom na úpätí vrchu Zobor. Ako jedno z najstarších miest na Slovensku 

ponúka Nitra množstvo historických a kultúrnych pamiatok. Najvýraznejšou z nich, 

viditeľnou aj z terasy hotela, je Nitriansky hrad s Katedrálou sv. Emeráma, ktorý sa nachádza 

len 600 m od hotela. Pre kultúrnych nadšencov sa v Nitre nachádza množstvo kostolov, 

synagóg, múzeí, galérií, divadiel, jeden z najväčších amfiteátrov na Slovensku a národné 

výstavisko Agrokomplex. Vďaka svojím turistickým trasám a prírodným chodníkom je Nitra 

skvelým miestom aj pre milovníkov prírody. 
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