
Prosíme zaslať obratom! 
   

Agroinštitút Nitra, Centrum celoživotného vzdelávania 
 

 
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

Vinárstvo a pivničné hospodárstvo 
12. 3. – 19. 4. 2007 

 

 
Meno,  priezvisko,  titul: .................................................................…. 

Presný názov a adresa zamestnávateľa: ............................................... 

.............................................................................................................. 

pracovné zaradenie: ............................................................................. 

tel.: ............................................ fax: ................................................... 

e-mail: .................................................................................................. 

 

Objednávam si u vás záväzne ubytovanie na 1. sústredenie kurzu  
 

od 12.  do 16. 3. 2007.                 áno                     nie 
 

(nehodiace sa prečiarknite) 
 
 
 
 
 
 
Dátum:    Pečiatka a podpis:  

 
AGROINŠTITÚT   Nitra 

vzdelávacie zariadenie Ministerstva pôdohospodárstva SR 
 

Centrum celoživotného vzdelávania 
 
 
 
 
 
 
 

P O Z V Á N K A 
na vzdelávací kurz 

 
 

Vinárstvo a pivničné 
hospodárstvo 

 
Tento projekt je spolufinancovaný 

Európskym spoločenstvom 
 
 

 
 
 

Nitra 2007 

 

  



 

Vinárstvo a pivničné hospodárstvo 
 

 
 
Miesto konania:  Agroinštitút Nitra, Akademická 4, 
 

Termín: 12. marec - 19. apríl 2007   
 

Cieľ kurzu: umožniť frekventantom kurzu pochopiť a vytvo-
riť si ucelený obraz o vinohradníckej a vinárskej 
problematike tak, aby absolvent dokázal v praxi 
usmerňovať zložité procesy tvorby, zrenia a ošet-
rovania hroznového vína 

 

Cieľová skupina: fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti 
poľnohospodárskej prvovýroby a spracovania 
poľnohospodárskych produktov 

 

Osnova kurzu: ▪ Pestovanie viniča hroznorodého 
▪ Spracovanie hrozna v malovýrobe 

 ▪ Tvorba, zrenie a ošetrovanie vína 
 ▪ Choroby a chyby hroznového vína 
 ▪ Hodnotenie hroznového vína 
 ▪ Praktické cvičenia 
 ▪ Odborná exkurzia 
 

 
Rozsah kurzu: 148 hodín 
 

Organizačná forma: denné štúdium  
 

Metódy vzdelávania: prednášky, tréning, konzultácie, diskusia 
 

Organizačný garant: Ing. Gabriela Páleníková 
 tel.: 037/7910 224, 037/7910 111  
 fax: 037/7910 159 
 e-mail: palenikova@agroinstitut.sk 
 
 

 
Kurz je akreditovaný MŠ SR. Po úspešnom vykonaní záverečnej  

skúšky, každý absolvent obdrží certifikát. 
 

 

Informácie pre záujemcov a organizačné pokyny: 
 

1. Vzdelávací kurz „Vinárstvo a pivničné hospodárstvo“ sa bude re-
alizovať v rámci projektu financovaného zo Sektorového operač-
ného programu „Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka“, Priorita č. 2: 
Podpora trvalo udržateľného rozvoja vidieka, Opatrenie č. 2.4 
Vzdelávanie 
 

2. Z projektu budú hradené účastníkom kurzu náklady na: 
- prepravu do miesta konania a späť v cene cestovného lístka 

prostriedkami verejnej dopravy  
- celodennú stravu počas trvania kurzu 
- ubytovanie v Hoteli Agroinštitút Nitra počas trvania kurzu 
- školné 
 

3. Upozorňujeme, že z dôvodu vyúčtovania cestovného je dôležité, aby 
si účastníci starostlivo uschovali cestovné lístky, ktoré bude 
potrebné doložiť k vyúčtovaniu cestovných nákladov   

 5. Rozsah kurzu je 148 hodín (štyri sústredenia) 
  1. sústredenie – 12. – 16. 3. 2007 
  2. sústredenie – 19. – 23. 3. 2007 
  3. sústredenie – 26. – 30. 3. 2007 

  4. sústredenie – 16. – 18. 4. 2007   

 6. Kurz bude ukončený záverečnou skúškou.  
 

7. Podrobný program  kurzu obdržia účastníci pri registrácii. 
 

8. Registrácia účastníkov kurzu je 12. marca 2007 do 9.00 hod. v 
učebni „ P“ 
 

9. Autobusové spojenie zo stanice SAD a ŽSR linkou MHD č. 19, resp. 
linkami 8, 14, 15, 32 na zastávku Výstavisko Agrokomplex. 

 

10. Záväznú prihlášku pošlite obratom na adresu (faxom alebo elektro-
nickou poštou): 

Ing. Gabriela Páleníková 
Agroinštitút Nitra 
Akade mická 4 
949 01 Nitra 

 


