Víno a človek
Myslím, že spojenie týchto dvoch slov, ktoré predstavujú vzácnu symbiózu mystéria ducha a
hmoty môže byť mottom a názvom nášho seminára. Práve vzájomné prepojenie reality a tajomstva ich
spolupôsobenia v dejinách ľudského rodu v dobrom i zlom je súčasťou nášho bytia. Možno vyššie
uvedené myšlienky sú nadnesené, ale vyjadrujú skutočnosť významného postavenia chleba a vína v
kultúre života. Niet lepšieho vyjadrenia, že obidva produkty sú plodom práce a ľudských rúk. Dodávam,
že často ťažkej namáhavej i radostnej práce v lone prírody. Výsledok – dobré víno je skutočné umenie
zvládnutia premeny energie slnka a pôdy a ostatných faktorov tzv. Terroir v jeho jedinečnosti (voľne
citované Sedlák, 2008). Dôkazov o tom, že víno je umeleckým dielom je dosť spolu s jeho inšpiráciou
pre svet umenia. Vznešenosť a ušľachtilosť vína si zaslúži aby pitie bolo nielen príjemným obradom, ale
má slúžiť zdraviu a potešeniu. Aj to je cieľ nášho stretnutia. Slovensko nepatrí rozlohou medzi krajiny s
veľkými plochami viníc a vinohradov. V ostatnom období globalizácie je veľmi častým javom ich
likvidácia. Na druhej strane sa zlepšuje kvalita vyprodukovaného vína a už pravidelne sa slovenské
vzorky umiestňujú na prvých a popredných miestach v svetových súťažiach ( Viď. ružové víno Cabernet
Sauvignon od Ing. Mrva a Stanko v Paríži 2009). Slovenskí vinári nielen transformujú poznatky do
finálneho zlatého moku, ale vyrovnávajú sa zahraničnej konkurencii. Naše vína majú špecifickú chuť,
vôňu, nežnosť i razanciu, ktoré v mnohom nie sú len zrkadlom terroir, ale aj osobnosti výrobcu. Vo
vinohrade a víne sa odzrkadľuje tiež vzťah k prírode, pestovateľskému prostrediu a kultúrnemu vzhľadu
krajiny. Aj v tom je nezastupiteľnosť viniča ako krajinotvorného prvku. Je preto možno symbolické, že
naše stretnutie sa koná práve v Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti, Hurbanovskom vinohradníckom
rajóne a obci Búč. Zloženie účastníkov seminára, medzinárodná reprezentácia a hodnota prednesených
príspevkov

v širokom spektre poznatkov

umožňujú konštatovať veľmi záslužnú aktivitu

Východoeurópskej agentúry pre rozvoj, n. o. pod. vedením JUDr. Jozefa Zaťku pri šírení nielen
myšlienok a dobrého slova o fenoméne víno, ale hlavne prezentáciu vzájomného spolupôsobenia v
teritóriu i terroir Európy.
Za vytvorenie veľmi priaznivých a reprezentačných podmienok pre dobrú atmosféru stretnutia
úprimné poďakovanie patrí Ing. Jánovi Karkó z Vintop Karkó, jeho spolupracovníkom a Ing. Alžbete
Jágerskej z Rádu rytierov vín Svätého Urbana. Nech sa naplní nielen myšlienka, ale aj skutočná hodnota
vinného moku ako božského nápoja, ktorého pitie musí byť s mierou, noblesou a vznešenosťou.
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