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ÚVOD

N ktorý sa zaoberá 
, je vinohradníctvo. Slovensko svojou 

polohou a pomerne diferencovanými prírodnými podmienkami tvorí severnú hranicu 
norodého v Európe. Jeho pestovanie sa 

Rakúska a Moravy), predstavuje ich najsevernejšie výbežky. Vinohradníctvo tvorí 

 ktorých 

, cez Bánovce nad Bebravou 
k Novej Bani a Krupine, 
územia bolo vinohradníctvo doplnkovým, v malokarpatskej oblasti hlavným 

jeho 
vznik spadá d
pamiatka, modlitba za úspešný výsledok vinohradníkovej práce, pochádzajúca 

insígniách, mestských erboch a toponymá. 
Najstaršia správa o vinohradníctve v Malokarpatskej oblasti je z roku 1249 a

hovorí o Bratislave. Od 13. stor sa zintenzívnila a skvalitnila produkcia 
v malokarpat

k osobitému charakteru vinohradníckej kultúry v tomto regióne.
Od stredoveku malo vinohradníctvo v niektorých regiónoch pevné miesto v 

Mnohé z týchto oblastí si zachovali svoje postavenie aj v
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ba patria k itrianska, 

Zohrávalo významnú úlohu pri rozvoji miest a obchodu. Vo viacerých prípadoch bolo 
jedným z ho mesta a s tým 

blahobytu 
meš
rozširovania majetku. V tomto období vznikli i inštitúcie a právne normy, ktoré 

vinohradníkov v
(Viecha) a vznikli cechové organizácie. Priaznivý vývin zabrzdili vojny s Turkami a 

plochy viníc boli spustošené a vinohradnícke 

reformy a urbárska regulácia. V rokoch 1769 71 sa vykonal súpis poddanskej 
pôdy a v jej rámci i súpis viníc i kl rámci obnovy hospodárstva sa pôda mala 

S , a tým pádom aj množstva produkovaného vína, sa 

priebehu 19.

záujmové organizácie vinohradníkov. Vinohradnícka kultúra dosiahla svoj vrchol, 

odolnejších podpníkov, aby sa vyhli chorobám. Mnohé inštitúcie a organizácie sa 
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vojny sa podarilo najmä v
pôvodné výsadby alebo 

kultúre. Malo dopad na všetky zložky materiálnej, duchovnej i 
sociálnej kultúry. Jeho odraz nájdeme dodnes v ia špeciálnych 
priestorov na výrobu a uskladnenie úrody – lisovne, pivnice, vinohradnícke búdy); 

víne).  
záujemcom o tému vinohradníctva 

a vinárstva po blematiku. Prináša informácie 
o histórii vinohradníctva na území Slovenska, jeho rajonizácii, vývine v priebehu 

jeho smerovanie. Tiež sa venuje materiálnej 
íkom, ako 

špecifickej socio – profesijnej skupine, formujúcej sa na pozadí vinohradníckej 
kultúry. jednotlivým témam 
i rozšírený zoznam literatúry pre tých, ktorí by sa chceli vinohradníctvu a vinárstvu 
veno úlohy, ktoré majú 

jednotlivým okruhom tém. 

zmien vo vinohradníckej kultúre, ktoré problematiku 
aktualizujú a   
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