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 Naši žiaci sa zúčastnili v dňoch 8.10.2018 – 12.10.2018 súvislej 

odbornej praxe do Tokajskej vinárskej oblasti. Získali sme  prehľad o 

výrobných postupoch pravého Tokajského vína a jeho tradícií.  

 Odbornú súvislú prax sme začali cestou do Trebišova , kultúrneho 

centra južného Zemplína.  

 Žiaci si vypočuli prednášku o šľachtických rodoch, ktorí vlastnili 

kaštiel v Trebišove.Deň pokračoval príjazdom a ubytovaním vo 

Viničkách  

 Privítalo nás vedenie školy a žiaci sa zúčastnili prednášky o 

tradíciách, 

     obľúbených jedál a zaujímavostí o južnom Zemplíne 

1.deň 



 Odborno-poznávací pobyt pokračoval druhým dňom, kde sa žiaci zúčastnili 

prednášky s grecko-katolíckym kňazom  

 Neskôr navštívili najnižší bod na území Slovenska – Klin nad Bodrogom  

 Odkiaľ pokračovali do vínnych pivníc Tokaj & Co, kde sa zúčastnili degustácie 

Tokajského výberového vína 

 Nasledovala vyhliadková veža v tvare vínneho súdu v Malej Tŕni 

 Deň zakončili návštevou kaštieľa Františka Rákocziho v Borši 

2.deň 



 Žiakom bola prezentovaná gastronómia 21.storočia  

 Učili sa ako aranžovať pomocou jedlých kvetov , správne vyberať suroviny na 

prípravu jedál a ich pôsobenie  na organizmus človeka 

 Nasledovala prednáška o výrobe vína , pestovaní viniča, histórii Tokajskej 

oblasti a jej jedinečných odrodách a ušľachtilých plesniach  

 Na  záver žiaci degustovali Tokajské víno v školskej pivnici 

 

3.deň 



 Posledný deň žiaci prezentovali náš spišský región tradičnými 

jedlami  

 Pripravili sme domáce bryndzové pirohy a slepačí vývar  

 Obsluha pripravila krásnu jesennú tabuľu  

 Na záver sme prezentovali nami pripravenú prezentáciu o 

Tokajskej vinohradníckej oblasti a našom bohatom programe 

4.deň 



 Pred cestou domov sa žiaci zastavili vo firme Hatfa 

 Naberali poznatky o zbere a spracovaní viniča no aj o výrobe vína ktoré 

neprechádza oxidatívnou metódou  

 Po návšteve viníc prebiehala degustácia  

 Tam sme zájazd ukončili a dali sa na cestu domov  

 Veľmi nás to obohatilo a bolo tam vynikajúco 

 


