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Rytiersky atlas je filozofický testament pre Európu, v ktorom je zakotvená najdôležitejšia výpoveď a postoj 
k vínu, k životu, ku krajine, k duchovným hodnotám, k biblii, k ľudskej dôstojnosti, k rytierskym štruktúram 
a k rytierskej ceste v každodennom živote. 

 

Konzul Ing. František Slezák,                                                      Prokonzul  Ing. Stanislav Kamenár 



HISTÓRIA VÍNA 

Víno sprevádza človeka tisícročiami. 

Bohom by bez vína chýbala inšpirácia, múzam ľahkosť, vojvodcom odvaha. 

A hlavne by bolo menej radosti. Hovorí sa ,že deň bez vína je ako deň bez slnka. 

Víno dnes prežíva zlaté časy. 

Zďaleka nie je určené iba elite, či pozemskej a či z bájneho Olympu, dosiahnuť na neho môže popravde 
každý. Iba vedieť kam siahnuť. 

Salve vini. 

S vínom sú spojené dôležité míľniky ľudského života od narodenia až po hrob a rovnako je každé príjemné 
stretnutie s rodinou, priateľmi alebo zoznámenie sa s celkom neznámymi ľuďmi. A s vínom je spojená aj kultúra 
a umenie a v konečnom dôsledku celá naša európska civilizácia už od čias Grékov, Rimanov, Židov i Kresťanov. 
Víno nás spája, povznáša, lieči i rozveseľuje. Napĺňa nás optimizmom ,že možno už zajtra bude lepšie a inak... 

Gaudium vini 

Horácius, (65-8 p. n. l.) rímsky básnik, je autorom magickej vínovej formulky „Color – Odor – Sapor“ 
farba – vôňa – chuť. Básne, alebo Óda je zbierka ľúbostných, pijanských, politických a filozofických básní. 

Ridendo dicere verum - s úsmevom povedať pravdu, je podstata filozofie Horácia. 

Hypokrates (460-377 p. n. l.) - liečil vínom. 

Víno sa postupne a hlavne v súčasnosti dostáva do povedomia i z pohľadu zdravotných účinkov. Svetová 
zdravotnícka organizácia ako i najvyššia vinohradnícka inštitúcia 0.1. V. skúma víno z pohľadu ako súčasť 
stravovacích návykov. Otvára sa nová kapitola životný štýl a víno. 

Ave vinumque veritas 

HISTÓRIA RYTIERSTVA 

Pôvodní rytieri boli stredovekí bojovníci patriaci do hierarchie feudalizmu. Z radov nižšej šľachty sa 
vytvárala skupina ľudí, ktorá kládla dôraz na statočnosť, bojové umenie, zbožnosť a oddanosť ideám, čiže 
rytiersky stav. Rytierstvo bolo súborom správania, ktoré prijala vrstva príslušníkov bojového jazdectva v 
stredovekej Európe. Francúzske označenie chevalier (rytier) bolo označenie pre muža bojujúceho na koni. 
Postupne rytierom pribudla úloha zachovania mieru, ale i obhajcov cti kresťanského sveta. 

Koncom 11. storočia sa západné kresťanstvo zomklo, aby oslobodilo Svätú zem spod moslimskej nadvlády. 
Skupina rytierov sa roku 1095 pridávala k prvej križiackej výprave kde sa bojovalo na Blízkom východe, 
v Palestíne. Podľa vzoru mníšskych rádov vznikajú rytierske rády napr. Rytieri chrámu Šalamúnovho (templári) 
a Rytieri rádu sv. Jána Jeruzalemského (johaniti). Templári veľmi zbohatli, ich rád však roku 1314 rozpustili, 
majetok zhabali a posledného veľmajstra upálili. V tomto období registrujeme i rád Sv. Juraja, ktorý je základom 
ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE. Po celej Európe začali aj svetskí panovníci zakladať vlastné rytierske 
rády, napr. kastílsky Serpový rád (1332) Podväzkový rád, založený roku 1347 anglickým kráľom Eduardom III, 
Rád polmesiaca (15. stor.), Rád zlatého rúna (1430). V kaplnke sv. Juraja na zámku Windsor v južnom Anglicku 
sa denne modlia za duše rytierov Podväzkového rádu a vo sviatočný deň rádu prijímajú nových rytierov dodnes. 
Rytierstvo, ktoré sa sformovalo v priebehu 12. storočia vo Francúzsku a rozšírilo sa do celej Európy si zakladalo 
na cti, lojalite a odvahe jednotlivca. Muži sa nenarodili ako rytieri, museli sa verejne zaviazať k oddanosti 
rytierskeho ideálu pri obrade, pri prijímaní mečom Tento ideál sa postupne vyvinul do kódexu správania 
známeho ako rytierstvo. 



ORDO EQUESTRIS VINIEUROPAE 

Európske rytierstvo vína sa zakladá na tradícii rytierskeho rádu sv. Juraja z roku 1273,prípadne 1308 a 
1468 a pokračuje v nej. Európske rytierstvo vína má úrady a hodnosti, ktoré sa odvodzujú od eisenstadtského 
konventu sv. Antona z Padovy od Milosrdných bratov. 

V memorande o pečatnom prsteni mestského farára v Eisenstadte je v bode „ Grémium“ napísané: 
„V Eisenstadte sa mesto-fara-rád pozoruhodným spôsobom spájajú do jedného. Preto sa grémium, ktoré vydáva 
memorandum o pečatnom prsteni mestského farára v Eisenstadte, skladá z mestskej fary v Eisenstadte 
a vznešeného prísažného spoločenstva príslušníkov rádu vína so sídlom v Eisenstadte-Die Europäische 
Weinritterschaft (1984). 

Európske rytierstvo vína je súkromnou právnou inštitúciou so sídlom senátu v Eisenstadte. 

Základné formulácie sú zhrnuté v dokumentoch RITTER -ATLAS. 

V duchovnej oblasti je to REGULA BENEDICTI A RITTER-BRAUCH. WIR ÜBER UNS. 

Od roku 2005 Die Europäische Weinritterschaft vystupuje pod názvom ORDO EQUESTRIS 
VINIEUROPEA a rozširuje sídlo senátu v Eisenstadte i do Klosterneuburgu kde 27. mája 2005 bola prvý raz 
zverejnená GALUS PACIS - cena mieru. Jej prvým držiteľom sa stal Dr. Otto von Habsburg, čestný predseda 
Paneurópskej únie. Dňa 12. decembra 2005 bola notárskym aktom podpísaná historicko právna expertíza 
o pokračovaní tradícií rádu Sv. Juraja cez ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE. 

EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV - EVIRS 

EVIRS je občianskym združením so sídlom v Pezinku a má podpísanú medzinárodnú dohodu „Zmluva 
s patentom“ na usporiadanie strešného rytierstva a začlenenie čiastkového rytierstva z 16. decembra 2004, ktoré 
ustanovujú práva a povinnosti Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu. EVIRS je v Európe šestnástou krajinou, 
kde je zakladaná tradícia vinárskeho rytierstva. 

Európske rytierstvo okrem kresťanských hodnôt je i kultúrnou inštitúciou, ktorá svojimi zásadami upevňuje 
priateľstvo a mier medzi spoločenstvami. Európske rytierstvo je rádom rytierov vína. Vo výraze „rytier vína“ sa 
zjednocujú podstatné znaky rytiera a vznešené znaky vína podľa prísažnej formulky- IN HONOREM DEI et IN 
HONOREM VINI -Na počesť boha a na počesť vína, alebo Na slávu božiu a na slávu vína. 

Víno je podstatnou časťou európskej kultúry a identity. Európske vinárske rytierstvo si vzalo za cieľ starať 
sa o toto spoločné kultúrne dedičstvo a uchovať ho pre budúce generácie. 

Tým chceme prispieť k Európskej integrácii, budovaniu priateľstva a mieru v Európe. Pri tomto snažení sa 
chceme starať aj o osobné priateľstvo, užívanie vína ako i o krásne umenie. Ak budeme priatelia, je to najistejšia 
cesta k mieru. 

Podstata Európskeho vinárskeho rytierstva je: 

Formula: 

Krátke objasnenie ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE 

Rytieri vína majú pri svojom pôsobení objektívny postoj k náboženstvám, politike, hospodárstvu 
a k záujmom stavu v prospech: 

- kultúry vína a jeho posúdenia, ako aj zoznámenia sa s týmto ušľachtilým nápojom 

- vedy a výskumu zameranej na tému víno 

- pravosti dobra a krásy, ako aj kultivovaných slávností 



- obratu k lepšiemu v našom živote i v poslaní vína 

- kresťanských hodnôt, pretože sakrálny stred rádu vinárskych rytierov je v symbole našej viery 

- pravej šľachty ducha, ktorému sa úrady rytierstva vyznávajú s dobrovoľnosťou, s čestnou funkciou 
a tým sú užitočné a zamerané na zisk o sociálneho, charitatívneho diela, kultúry a vedeckých 
iniciatív 

- plnenia historických, spoločenských, kultúrnych nárokov, lebo rytierske rády majú svoje korene 
v stredovekej rytierskej tradícii, obzvlášť v ráde Svätého Juraja z roku 1273 resp. 1308 a 1468 

- starostlivosti o ideové hodnoty, o udržanie ušľachtilého ducha a vzácneho rytierskeho priateľstva 

- ľudskej dôstojnosti a európskeho spoločenstva hodnôt 

- európskej identity a prirodzenej celoeurópskej spolupatričnosti 

- zachovania ideálnych hodnôt, ušľachtilého ducha a rytierstva mieru, pretože bohatstvo vína 
poukazuje na plodnosť mieru Rytieri rovnakého rádu, prísažní druhovia - hospes, radca, sudca 
a rytier svojim vyznaním k rytierstvu slúžia konkrétnymi skutkami a aktivitami v osobnom živote, 
sú povolaní k uskutočneniu ušľachtilých cieľov rádu. 

Rytiersky senát je predsedníctvom celého rytierstva so všetkými jeho časťami. Svoje sídlo má v mieste 
založenia v slobodnom  meste Eisenstadt v Rakúsku. V jednotlivých štátoch pôsobia konzuláty a regionálne 
legátstva. Od roku 2005 je druhým sídlom Klosterneuburg. 

Čo mi pomôže, aby som sa stal Rytierskym prísažným druhom? 

V tejto eseji sa pokúsime priblížiť nielen materiálny, ale predovšetkým ideový úžitok. Slovo „úžitok“ 
znamená niečo „čo môžeme potrebovať', teda tie vlastnosti, ktoré slúžia na uspokojenie potrieb. Takto je 
definované predstavenie majetku „ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE“, pričom existujú vždy dva druhy 
úžitku - abstraktný úžitok, t. j. objektívna hodnota pre každého a pre všetkých rytierskych prísažných druhov 
a konkrétna hodnota, teda subjektívna hodnota pre jednotlivca, resp. pre jednotlivého prísažného druha rytiera. 
K prvému úžitku určite patrí úžitková hodnota všetkých aktivít rytierstva, bez ohľadu na to, či je to spoločenská, 
kultúrna, mediálna alebo enologická hodnota. Pre každého záujemcu vznikajú konkrétne výhody materiálneho 
a informatívneho charakteru, ktorý u rytierskych prísažných druhov vyúsťuje ďalej, napr. k zvýhodnenému 
nákupu vína alebo k zaslaniu kompletného kalendára podujatí a pod. 

Otázka druhého úžitku je len povrchná, lebo tento úžitok neplatí bez prvého. Teda tak, aby sa naň 
odpovedalo bez toho, že by sa patrične nehodnotila skutočnosť, že sa v európskom vinárskom hospodárstve našli 
rovnako zmýšľajúci ľudia, ktorí by pôsobili pri výmene myšlienok a priateľstva. Zásadou rytierstva vína je, že 
svoju intenzitu pôsobenia v rytierstve si môže určovať každý podľa svojej orientácie a možnosti, a od svojho 
napojenia do stredu rádu. V tejto súvislosti je určite potrebné citovať Danteho, ktorý študentov zaraďuje do 
dvoch skupín: do zbožnej a do literárnej. Literárni študenti sú tí, ktorí absolvujú štúdium preto, aby následne 
mali úžitok z povolania a materiálne výhody. Pravý študent je podľa názoru básnika len ten, ktorý študuje vedu 
kvôli poznaniu a nie kvôli úžitku. Táto jemná diferencia v každom prípade poskytuje ideové prednosti, čo platí aj 
v rytierstve. Literárni študenti konajú ľudsky zrozumiteľne. „Len z úžitku sa spravuje svet“, hovorí slovo 
básnika. Jeho prednosti spočívajú v zažití rytiersky spoločenských aktivít a v kontakte s ľuďmi, ktorých mohli 
následne spoznať ako prísažných rytierskych druhov. Zbožní študenti sú tí, ktorí sa vnútorných stupňoch 
pripravení priblížiť sa k rytierstvu a majú preň zmysel a čas. Okrem toho získavajú prednosti, ktorými slúžia 
ideálom a nim môžu získať rytierstvo Európskej únie, jej prostredníctvom sa sebarealizovať, a tým dosiahnuť 
vyššiu kvalitu života. 



Podstatné črty bytia ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE 

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE je inštitút súkromného práva Rytierstva, spočíva vo svojej 
osobnosti práva na Rakúskom spolkovom zákone. Má svoje štatúty a riadnu ústavu. 

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAEje kultúrna ustanovizeň Rytierstva. Má svoje profánne a sakrálne 
korene v biblii a tisícročný kultúrny majetok, ktorý nielenže je oveľa starší ako je kresťanstvo, ale sa vyznačuje 
aj kultúrou a predpokladom pre mestskú civilizáciu ľudstva. 

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE je kresťanská - rytierska spoločnosť. Rytierstvo vyznáva 
kresťansko-rytierske hodnoty s ohľadom na poskytovanú posvätnú formu v blízkosti oltárov, lebo víno sa 
vyzdvihuje vo svete ako najvyšší vznešený produkt, ako symbol boží. 

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE má rytiersku tradíciu. Rytierstvo spočíva v tradícii rádu rytierstva 
Svätého Juraja z roku 1273, resp. 1308, 1468, ktorú aj naďalej vedie. 

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE má úrady a hodnosti. Hodnosti úradov a hodnosti rytierstva, ktoré 
pochádzajú z Konventu Milosrdných bratov, Svätého Antona z Paduy. Pretože Konvent zastúpený vtedajším 
priorom bol predsedom zakladajúcej mobility a samotný Konvent je jej kontinuálne právnickou osobou 
v rytierskom Senáte so sídlom a hlasom. 

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE je rytierska konfederácia. Všetci členovia rytierstva sú spojení 
rovnakým stavom prísahou na víno a na krajinu. Požívajú vzájomné priateľstvo a spoločné plody rytierskeho 
diela. 

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE je vinársky rytiersky rád. Podobne ako sú v rovnakom pojme „rytier 
vína“, sú spojené základné črty rytiera a ušľachtilého vína do jednotného celku, čo sa rovná zrodeniu. Tak sa 
chápe „rytierstvo vína“, základné črty rytierstva, ako aj črty ušľachtilého vína. Z tohto pohľadu je „Európske 
rytierstvo vína“ unikát, ktorý sa nemôže zamieňať za náboženský rád, ani za suverénny rytiersky rád, a ani si 
neželá, aby sa to takto zamieňalo. 

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE je európska inštitúcia, nie je geografickým rozšírením, ani 
európskym senátom pri EÚ. Predovšetkým preto, lebo Európu možno označiť za kontinent vína, pretože 
európska identita bola v podstate odvodená z vinárskej kultúry. Rytiersky rád EÚ chráni európske spoločenstvo 
hodnôt a prirodzenú európsku spolupatričnosť. 

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE poskytuje duševnú domovinu všetkým prísažným druhom, ktorí sú 
prostredníctvom prísahy stavovsky spojení žiť v priateľstve, uznávajú západné kresťanské hodnoty a ktorí 
dobrovoľne slúžia cestou elitnej zodpovednosti ušľachtilému vínu, rytierstvu vína, spolunažívaniu a spoločnosti. 

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE je rozvetvené priateľstvo, dielo mieru. V refúgiu rytierstva vína 
možno žiť v pravom priateľstve, lebo ušľachtilé víno poskytuje radosť a priateľstvo. Ak sme priatelia, je to 
najistejšia cesta k mieru! 

Prečo sú rytieri vina aj rytiermi mieru 

1. V atlase rytierov je veľmi podrobne opísané bytie, úloha a ciele rytierstva vína. Táto rozsiahla prezentácia 
je určená predovšetkým pre prísažných druhov, ale aj pre záujemcov, ktorí už majú isté predbežné znalosti 
o rytierstve. 

2. Vo formule sa v zhutnenej podobe definuje rytierstvo v 12. bodoch. Aj skrátená forma definície rytierstva 
je pri prvom rozhovore s neinformovanými tretími osobami niekedy príliš rozsiahla. 

3. Aj na otázku - čo je rytierstvo vína - je potrebné dať stručnú odpoveď, ktorou sa rytierstvo vína a prísažní 
druhovia správne definujú, a to najvyšším cieľom a úlohou, ktoré treba dať na popredné miesto. Vedľa 
európskeho spoločenstva hodnôt sem patria viera vo filozofiu, kultúru vína, rytiersky duch a priateľstvo, 



ako aj z toho rezultujúce zasadenie sa za mier. Pretože bohatstvo vína znamená „úrodnosť mieru“. 
Ukončujúci bod formuly znie preto .... zasadzovať sa za mier, lebo bohatstvo vína znamená úrodnosť 
mieru. Preto na otázku: Kto sú rytieri vína ? nemožnom dať iba odpoveď: „Rytieri vína sú rytieri mieru“. 

4. Určite neexistuje na tomto svete dôležitejší cieľ ako zabezpečiť mier a ľudské práva. Zodpovedajú tomuto 
cieľu, preto je jasná aj definícia rytiera vína ako rytiera mieru. Znaky rytierstva, prísažného druha, môžu na 
medzinárodnej úrovni prispievať k jeho naplneniu, lebo stoja nad faktormi, ktoré ich vždy a priori 
rozdeľujú, napr. náboženstvo, stranícka politika, hospodárstvo, záujmy stavu. Medzinárodné priateľstvo 
však treba vždy rozvíjať. 

5. Táto hlavná snaha sa môže konkrétne realizovať v osobitných aktivitách jednotlivých prísažných druhov, 
ako aj v periodických medzinárodných stretnutiach. Na týchto stretnutiach prísažných druhov najčastejšie 
vládne aspekt „sympózia mieru“, ako to vyplýva z oboch častí pojmu pôvodného významu: 

Mier, priateľ a sloboda majú v indogermánskom jazyku ten istý slovný koreň „FRIEDEN, FREUND, 
FREIHEIT“ (mier, priateľ, sloboda). 

Termínom sympózium označovali v gréčtine „vzájomne pospájať“ (medzi priateľmi, ktorí spoločne požívajú 
víno), tam kde sa prerokúvalo filozofické problémy. 

6. V stredoveku dosiahli ciele predovšetkým bojom, čo bolo posudzované pozitívne ako „Škola národov“, ako 
„Miesta cti“. 

7. Bertha von Suttner sa postavila dovtedajšiemu duchu času svojím románom „Preč so zbraňami“, za čo 
dostala Nobelovu cenu mieru (1889). 

8. Prísažní druhovia bojovali za mier: tam, kde sa^ spoločne dvíhajú poháre, vojna neexistuje. „PREČ SO 
ZBRAŇAMI“ znie titul knihy, rytiersky transformované „NECH ŽIJÚ POHÁRE“. Najvyšším poslaním 
ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE je napokon mierové križiacke ťaženie pre ľudia Európu. 

Preto rytieri vína vypísali európsku cenu mieru „GALLUS PACIS“. 

EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV - EVIRS okrem povinností vyplývajúce z postavenia 
občianskeho zduženia má na základe zmluvy s ORDO EQUESTRIS VINI EURÓPE nasledovné organizačné 
členenie: 

Konzulát Slovensko so sídlom v Pezinku. 

Legátstva Bratislava, Pezinok, Nitra, Južné Slovensko so sídlom v Dunajskej Strede, Horná Nitra so sídlom 
v Bojniciach. 

ORDO EQUESTRIS VINI EURÓPE má nasledovné stupne prísažných členov: 

hospes, radca vína, sudca vína a rytier 

HOSPES/KA (hostiteľ) je prvý stupeň ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE, ktorý sa dosiahne 
akreditáciou v hociktorom legátstve v Európe. Jeho podmienkou je dosiahnutie veku 18 rokov, bez rozdielu 
nárokov na pohlavie, náboženskú príslušnosť, vinársku odbornosť. Kandidát má mať odporúčanie vyslancov, 
ručiteľa, splnenie formalít a zaplatenie nákladov na slávnostnú akreditáciu a ročných členských poplatkov 
formou daru. 

Skúšobná doba (spravidla dva roky) je obdobím, v ktorom má hospes nadobudnúť vedomosti: 

- oboznámenie sa s ATLASOM EVIRS účasť na akreditácii pri okrúhlom stole aspoň raz za rok 

- prospechom pre rozvoj vinohradníctva a vinárstva. 



Hospes je prenajatý titul ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE, ktorý sa dosiahne akreditáciou - 
prepožičaním insignií. Skúšobná doba má preukázať pripravenosť na intronizáciu. Hospes/ka ktorý si neplní 
horeuvedené povinnosti musí prepožičané insignie vrátiť. 

RADCA VÍNA CONSILIÁRIUS de VINO - druhý stupeň ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE - 
spravidla 2 ročné obdobie ako hospes, aktívny postoj, účasť na konvente rádu, tichý sviatok, oslava výročia 
aspoň jedenkrát, trikrát podujatie konzulátu alebo legátstva, ručenie aspoň 2 hospes, podpora rytierskeho rádu, 
dôkaz o vedomostiach o víne a zemepise vína. Štúdium Regule Benedictia aktívny postoj v legátstve. 

DÁMA VÍNA - druhý stupeň ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE je najvyšší dosiahnutý titul u žien - 
povinnosti obdobne ako radca vína. 

SUDCA VÍNA - JUDEX de VINO - spravidla 4 roky radca vína, alebo šesť rokov prísažný druh, funkcia 
v legátstve, alebo konzuláte, účasť aspoň trikrát na zahraničných akciách, deväťkrát podujatie konzulátu, ručenie 
aspoň 4 hospes /získanie/ a podpora rytierskeho rádu. 

RYTIER VÍNA - EQUES de VINO - šesť rokov sudca vína, alebo dvanásť rokov ako prísažný druh 
(okrúhle narodenia, mimoriadne zásluhy), úrad v rytierskom ráde (komturei, legátstvo, konzulát), účasť 
minimálne šesťkrát na akciách senátu, osemnásťkrát konzulátu, (doporučenie aspoň 8 hospes, založenie 
legátstva), zvláštna podpora rytierskeho rádu. 

Kritéria budovania zložiek EVIRS: 

Komturei - cca 5-7hospes, jeden radca vína 

Legátstvo - cca 30 hospes 

Konzulát - cca 90 hospes, dvaja rytieri vína, dvaja vymenovaní prokonzuli, úradný kalendár zložky 
rytierstva /program na rok/ podpísaný kontrakt „Zmluva s patentom „ a potrebné rytierske nástroje: zástava, meč, 
kalich a obradná bula. 

Ceremoniál rytierskych stretnutí: 

1/ Otvorenie pohár vína, nasadenie insígnie a potykanie si, prezentácia prítomných a ospravedlnených In 
honorem dei et in honorem vlni 

2/ Pripomenutie si poslednej akcie, významných udalosti, upnúť všetkých päť zmyslov k vínu - uchopiť 
pohár, pohľad na víno, pokrútiť, ovoňať, ochutnať 

3/ Prečítanie formulky ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE definícia rytierstva, udržiavanie, pozdvihnutie 
a rozširovanie kultúry vína a oblasti, ktoré s ním súvisia... 

4) Vlastná téma stretnutia organizačné zabezpečenie slávnostnej akreditácie nových hospes, intronizácie 
vyšších stupňov. (Príloha: Žiadosť o akreditáciu) 

5) Záver In honorem dei et in honorem vini Na slávu božiu na slávu vína. 

Organizácia slávnostného ceremoniálu okrúhleho stola: 

Konzulát EVIRS organizuje spravidla štyri akcie v rámci kalendárneho roka. 

Legátsta organizujú prijímanie nových členov - akreditáciou hospes a intronizáciu II. stupňa rytier - radca 
vína. 

Konzulant EVIRS organizuje jedenkrát do roka výročné stretnutia, pri ktorom je možné vykonať 
intronizáciu III. stupňa - sudca vína. 



Senát ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE jedenkrát do roka organizuje medzinárodné výročné stretnutie 
a pasovanie rytierov vína IV. stupňa - EQUES de VINO 

Priebeh slávnostného aktu organizuje školený maršal, ktorý dohliada na prípravu, výzdobu a slávnostný 
priebeh ceremoniálu. 

Priebeh slávnostného ceremoniálu: 

1. nástup senátu a konzulátu s fanfármi 
2. pozdrav konzula 
3. ekumenický akt 
4. fanfáry 
5. slávnostná reč zástupcu senátu 
6. akreditácia hospes 
7. intronizácia 
8. spoločné fotografovaie 
9. hymna Slovenska a Európskej únie 
10. odchod s fanfárami 

 
Sprievod z obradnej sály do miesta spoločenského stretnutia. Slávnostná recepcia regionálnou 

gastronómiou a somielierskymi praktikami sprevádzanou s kultúrnym programom, výstavou atď. 

Motto rytierov 

Rytier vína je človek, ktorý bojuje za kultúru vína: 

Až keď porazíš závisť a začneš slúžiť iným, sa staneš skutočne rytierskym človekom. 

Správaj sa tak, akoby čisto od Teba a Tvojho konania závisela celá budúcnosť života a akoby celá 
zodpovednosť bola na Tebe 

Ži svoj život s úctou, nepreži svoj život pod svoju dôstojnosť .Motto roka 

Iba osobným priateľstvom a stretávaním sa pri pohári vína sa rýchlo začleníme do veľkej rodiny národov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONZUL ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE, 
EQUES, Ing. František Slezák, 
CSc. generálny sekretár EVIRS 

PROKONZUL ORDO EQUESTRIS VINIE 
EUROPAE, 
EQUES, Ing. Stanislav Kamenár 
predseda predstavenstva EVIRS 

 

 

 

 

 

 

Pozdrav: 

Salve vini. S pozdravom víno. 
Gaudium vini. Radosť s vínom. 
Ave vinumque veritas. Zdravím - velebím víno a pravdu. 
 



ŽIADOSŤ o akreditáciu na HOSPES/KU rytierskeho stola EURÓPSKEHO VINNÉHO 
RYTIERSTVA Konzulát EVIRS ORDO EQUSTRIS VINI EUROPAE: 

 

M. R. Štefánika 1,902 01 Pezinok, Tel.: 033/640 2172 

e-mail: evirs@evirs.sk www.evirs.sk 

Územné pričlenenie k dielčiemu rytierstva.............................................................. 

Dátum žiadosti:......................................... 

Požadovaný termín akreditácie:................ 

Akreditácia:..............................................Kmeňové číslo:.......................................... 

Podpísaná osoba sa týmto uchádza o akreditáciu na HQSPES rytierskeho stola. 

Dátum narodenia:.....................................Rodisko:..................................................... 

PRIEZVISKO Meno Titul 

Osobitní predchodcovia:.............................................................................................. 

Súkromná adresa:........................................................................................................ 

(Žiadame, aby ste v prípade presťahovania oznámili senátu novú adresu) 

Telefón:..................................Fax:....................................E-mail:............................... 

Povolania:.................................................................................................................... 

Funkcie:....................................................................................................................... 

Pocty:........................................................................................................................... 

Kandidát/ka Rytierskeho stola vie o vznešených úlohách a vysokých cieľoch podľa proklamácie rytierstva a cíti 
sa s nimi vnútorne spojený. Sľubuje prispievať k vyššej cti vznešených vín, ich kultúry a vinárskej krajiny, vždy 
pôsobiť v svojom kruhu v prospech týchto cieľov, ako aj rytierstva samotného. Taktiež sľuboval/la navštíviť 
rytierske podujatia a slávnosti aspoň raz ročne. Hospes/ka berie na vedomie, že pri akreditácii daruje 
jednorazový pečiatkový poplatok a ročný poplatok ako príspevok na dosiahnutie cieľov rytierstva. O výškach 
oboch poplatkov som bol/la informovaný/ná. Rytierske insígnie sa vrátia osobne (právnym nástupcom v prípade 
úmrtia) senátu v prípade vystúpenia - z akéhokoľvek dôvodu. Sľubujem, že budem študovať rytiersky atlas. 

Podpisy: 

I. ŽIADOSŤ: 

Ručiteľ:.................................................................   Kandidát/ka:............................................................. 

MENO:................................................. 

II. UZNESENIE: 

Legát:...................................................................   Konzul:....................................................................... 

III. HLÁSENIE SENÁTU a aprobácia SENÁTOM/MARŠALOM 

IV. OZNÁMENIE SENÁTU    (  ) archív senátu    (  ) maršal   (  ) súbor RS 


