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VO VÍNE JE - VŠETKO ČO TREBA (autor - Wine Snow Donovaly) 

 

Vážení priatelia vinári, 

“Wine Snow Donovaly 2019”, deviaty ročník jediného horského festivalu vína na 

kopci sa nám opäť blíži. 

Z “Wine Snow” sa stal už tradičný vínny festival, o ktorý je veľký záujem.  

Ostávame verní tradícii a prioritou pre nás bude naplniť Donovaly, naše hotely, 

penzióny a reštaurácie hosťami, ktorí sa už dnes tešia na posledný októbrový víkend. 

Aj tento rok chceme dať šancu našim návštevníkom ochutnať vaše skvosty a už 

tradične aj niečo naviac – mladé víno ročníka 2019, ktoré sa v prvý novembrový 

pondelok po festivale bude môcť oficiálne predávať. 

Už deviaty rok sa na Donovalských prevádzkach spoločne snažíme pozdvihnúť 

kultúru v pití vína, priniesť aj na stredné Slovensko bohaté vinárske povedomie a 

hlavne sa snažíme propagovať slovenské víno, slovenských vinárov. Aj preto existuje 

“Wine Snow”, a aj preto má taký úspech. Na festival pozývame len vinárov a 

výrobcov, nie predajcov a distribúrov vína. Každoročne pozývame aj hostí festivalu, 

tento rok to budú dve talianske vinárstva. 

Vďaka za úspech tohto podujatia patrí predovšetkým vám, že si nájdete čas a 

strávite s nami a našimi hosťami dva dni plné vína, zábavy a dobrého jedla. 

Dovoľujeme si vás týmto listom osloviť a pozvať vás k nám na kopec, ako našich 

priateľov vinárov. 

 

Vašu účasť prosíme potvrdiť čo najskôr na týchto mailových adresách súčastne:  

Peter Straka director@galileohotel.sk (0903 616 194), 

Stanka Potančoková manager@galileohotel.sk (0904 057 547) 

Vladko Hronský enovia@enovia.sk (0905 553 780) 
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Po potvrdení vašej účasti vám budú zaslané podrobné organizačné informácie. 

Predbežný zoznam degustačných miest tento rok opäť narástol pre veľkú účasť 

vinárov. Možnosť vybrať si degustačné miesto budú mať tí, ktorí sa prihlásia ako prví. 

Vystavovať sa bude na týchto degustačných miestach: 

 

Hotel Galileo ****  10 vinárov 

Residence Hotel&Club ****  12 vinárov 

Wellness Hotel Šport *** 5 vinárov 

Apres Fun Stodola – pálenice 

 

Priebeh a systém akcie sa meniť nebude, keďže sa nám v predošlých ročníkoch 

osvedčil. Degustačné vzorky sa budú vydávať len na základe predloženia vínneho 

pasu, respektíve kupónu. Máte možnosť pripraviť si vlastnú ponuku a výber 

s cenníkom prerátaným na kupóny. Upozorňujeme, že hostia si zakupujú vínne pasy 

na prevádzkach hotelov a ,,platia,, za jednotlivé vzorky kupónmi. Cena vínneho pasu 

zostane nezmenená 20,00€ za 20 kupónov, teda jeden kupón v hodnote 1,00€, 

z ktorého sa vám vyplatí polovica, teda za každý kupón 0,50€ po závere akcie 

v sobotu večer, prípadne v nedeľu ráno. Zvyšok tržby z kupónov bude slúžiť na 

pokrytie prevádzkových nákladov, marketingu a ostatných nákladov spojených s 

realizáciou celého podujatia. 

Ďalšie zaujímavosti a info nájdete priebežne aktuálne na www.winesnow.sk , alebo 

na fcb winesnow. 
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Program WINE SNOW 2019 

Nedeľa 6.10.2019 

- zasadnutie hodnotiacej komisie o 10:00 hod. V Hoteli Galileo 

Zmena oproti minulým ročníkom, vína do súťaže bude treba dodať skôr, viac info u 

Vladimíra Hronského www.enovia.sk   

Streda – Piatok 23.10. – 25.10.2019 

- someliérsky akreditovaný kurz pre profesionálov, ale aj milovníkov vína od 14:00 

v Hoteli Galileo – kongresová miestnosť (počet účastníkov limitovaný) 

- viac info u Vladimíra Hronského, lektora kurzu 

 

Piatok 25.10.2019 

- registrácia vinárov, syrárov - vystavovateľov od 12:00 hod. v Hoteli Galileo na recepcii 

- slávnostné otvorenie Wine Snow Donovaly 2019 o 17:00 hod. v Hoteli Galileo 

(starosta obce Donovaly Miroslav Daňo, viceprimátor BB, riaditeľka Residence 

Hotela, Peter Straka, enológ Vlado Hronský 

- tradičná hromadná sabráž 

- otvorenie degustačných miest od 18.00hod. do cca 23:00 hod. na všetkých 

prevádzkach 

 

Sobota 26.10.2019 

- degustácia na všetkých prevádzkach od 10:00 hod. do 17:00 hod. 

- požehnanie mladých vín miestnym kňazom o 17:00. 

- vyhodnotenie kategórii a vyhlásenie „Vína kopca 2019“ v jednotlivých kategóriach 

o 17:00 hod. v Hoteli Galileo 

- koncert v Donovalskom Pivovare cca o 21:00 

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať. 

 

Peter Straka +421 903 616 194 director@galileohotel.sk 

Vladimír Hronský +421 905 553 780 enovia@enovia.sk 

Stanka Potančoková +421 904 057 547 manager@galileohotel.sk 

 

 

 

Tešíme sa na spoluprácu pri úspešnej organizácii 9. ročníka Wine Snow Donovaly 

2019! ☺ 
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