
Vážení priatelia, milovníci vínneho moku, milí hostia! 

 
Po šiesty krát sa schádzame na oslave vína, ako najušľachtilejšieho nápoja, 

ktorého korene siahajú hlboko do minulosti až niekoľko tisícročí. Skalica sa stala 
tradičným miestom na stretávanie sa na tej najvyššej úrovni, na celoštátnej s podporou 
zahraničných producentov, na porovnanie si kvality našej produkcie vín navzájom, ako 
aj s okolitým svetom. Táto výstava je aj naďalej zameraná na porovnávanie si 
produkcie vín malých producentov, záhradkárov, náturistov, ako aj hobistov 
s profesionálnymi výrobcami rôznej veľkosti. Samotné výsledky súťaže v jednotlivých 
kategóriách ukazujú, že dobré víno sa dá vyrobiť aj v amatérskych podmienkach, bez 
drahých technológií, pokiaľ sa pri ich výrobe použije srdiečko a zručnosť prevzatá 
mnoho krát od dvoch a viac generácií predchodcov jednotlivých výrobcov. 

 Dovoľujeme si Vás opäť privítať v historických priestoroch františkánskeho 
kláštora, ktorý je k organizovaniu takýchto významných výstav predurčený nielen 
preto, že svojou rozlohou poskytuje dostatok priestorov pre pohodlnú ochutnávku 
predstavených vzoriek vín, ale aj preto, že práve františkáni boli tými, ktorí veľmi 
napomohli rozvoju vinohradníctva v Skalici, a to nielen vlastnou produkciou hrozna 
a vína, ale aj ich podporou sedliakov a roľníkov pri zakladaní vinohradov, odbornej 
pomoci a  poradenstvu. Symbolicky možno prijať skutočnosť, že keď 
v predchádzajúcom režime boli františkáni zo svojho sídla v Skalici vyhnaní, vznikli tu 
prvé vinárske závody, v takmer 500 ročnej pivnici sa vyrábalo množstvo kvalitného 
vína vrátane známeho Skalického rubínu. Keď boli tieto priestory primalé, vinárske 
závody prešli do nových priestorov s kapacitou 3 mil. litrov vína, čo je v dnešnom 
ponímaní takmer nepredstaviteľné množstvo na jednu výrobnú jednotku. Kláštorné 
priestory zostali opustené a pomaly sa devastovali, čomu Mesto Skalica v spolupráci 
s Rádom menších bratov františkánov a za pomoci Európskych predvstupových 
fondov v rokoch 1999 až 2000 urobili koniec, keď realizáciou projektu na rozvoj 
drobného podnikania v centrách historických miest zrekonštruovali prvú časť kláštora, 
a to priestory dnešnej vínotéky a prezentačnú pivnicu. Potom prišli roky veľkej 
rekonštrukcie celého kláštora v rokoch 2002 až 2008, po ktorej nezostala v celom 
veľkom komplexe jediná nevyužitá miestnosť, pričom veľká väčšina z nich bola 
minimálne upravená, ak nie zrekonštruovaná. Vytvorili sa tak priestory v bývalej čiernej 
kuchyni na výrobu známeho Skalického trdelníka, prvého Slovenského potravinového 
výrobku, ktorý má ochrannú známku Chránené zemepisné označenie v Európskej únii 
s platnosťou od 7. 1. 2008. 

 Tento rok je pre vinohradníctvo a vinárstvo v Skalici veľmi významný, nakoľko 
od 5. 1. 2018 je právoplatná ochranná známka Chránené označenie pôvodu pre 
značkové víno Skalický rubín. Sme veľmi radi, že Vám na samotnej výstave vín 
môžeme predstaviť 38 Skalických rubínov. Samozrejme sme pre Vás pripravili aj 
ostatné, známe aj menej známe odrody, vrátane veľkého výberu Slovenských 
novošľachtencov. A preto „Vitajte ve Skalici“ a cíťte sa pri svojej ceste za dobrým 
vínom čo najlepšie. 

                                                                                  Organizačný  výbor 



Vážení  návštevníci! 

 

Dovoľte nám, aby sme Vás privítali na tradičnej  Celoslovenskej výstave vín 
s medzinárodnou účasťou tu v Skalici, ktorú od roku 2010 organizuje Občianske 
združenie Vínna cesta Záhorie v úzkej spolupráci so slobodným kráľovským mestom 
Skalica,  Republikovým výborom Slovenského zväzu záhradkárov, našich sponzorov 
a priateľov tohto kráľovského moku. Na úvod by sme Vám radi poskytli niekoľko 
technických a organizačných informácií. 

 Sme veľmi potešení opäť sa s Vami stretnúť pri prechutnávaní najlepších 
slovenských vín a vín z Českej republiky, Rakúska a Maďarska, ktoré ich výrobcovia 
na našu súťaž dodali. V tomto roku sa na tejto výstave zišlo 1231 súťažných vzoriek 
vín uchádzajúcich sa o tie najvyššie ocenenia. Výsledky tejto súťaže poukazujú na 
pozitívny trend rastu kvality slovenských a zahraničných vín, na zvyšujúci sa podiel 
slovenských  výrobcov vína na našom trhu, ako aj zvyšujúce sa nároky našich 
spotrebiteľov na kvalitu konzumovaného vína. 

 Výstavný výbor zozbieral vzorky do ôsmych kategórií, z ktorých väčšina je 
zastúpená dostatočným počtom vzoriek na to, aby ste mohli všetky tieto kategórie 
ochutnať. 

 Hlavné ceny sú zamerané na jednotlivé kategórie vín, odrody, Cenu primátora 
mesta Skalica, Cenu ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky, ktorá nad touto výstavou prevzala záštitu, a ďalšie. 

 Zlatá medaila bola udelená vzorke vín, ktorá získala viac ako 88 bodov vrátane. 
Vystavovateľ okrem diplomu obdrží aj medailu z tejto výstavy. Strieborná medaila sa 
udeľuje vzorke vín, ktorá získala 83 až 87,99 bodov vrátane. Bronzová medaila sa 
udeľuje vzorke vín, ktorá získala 79 až 82,99 bodov vrátane. Šampióni jednotlivých 
kategórií a odrôd nemajú uvádzané body, ale len označenie „Šampión“ príslušnej 
kategórie alebo odrody. 

 V areáli výstavy je pre návštevníkov pripravené biele a ružové víno 
v chladiacich boxoch, pri primeranej teplote v historickom priestore refektára 
františkánskeho kláštora. Červené vína sa nachádzajú v priestore Rajského dvora. 
Občerstvenie a oddychová zóna je v priestoroch františkánskej záhrady. Dezertné 
a ovocné vína sú umiestnené osobitne v chodbách kláštora. 

 Záverom Vám chceme popriať príjemný pobyt na tejto výstave, veľa pekných 
zážitkov, ochutnaných vzoriek a spokojných chvíľ. Tešíme sa, že naša náročná práca 
spojená s prípravou takéhoto podujatia sa stretáva s tak veľkým záujmom 
návštevníkov a milovníkov dobrého vína. Preto si na záver poprajme spoločné „Na 
zdravie!“ 

                     Organizačný výbor 

 



Organizačný výbor:   Ing. Ľudovít Bránecký, predseda 
      p. Ľuboš Horák, podpredseda 
      p. Peter Kopeček, člen 
      p. František Salajka, člen 
      Ing. Ľudovít Horváth, člen 
      Ing. Michal Srholec, člen 

Hlavná degustačná komisia: Ing. Štefan Ailer, PhD. predseda 
      p. Ladislav Bartal, člen 
      p. Róbert Šrédl, člen 

p. Ladislav Nemčovský, člen 
p. Alojz Masaryk, člen 
Mgr. Tomáš Ozan, člen 
Ing. Ľudovít Horváth, člen 

      Ing. Ľudovít Bránecký, člen 
      p. Peter Kopeček, člen 

 

Senzorické hodnotenie vín bolo 100 bodový systém Medzinárodnej únie enológov 
(U.I.O.E.) a Medzinárodného úradu pre vinič a víno (O.I.V.) nasledovne: 
 
  Zlatý diplom a medaila od  88     bodov a viac   označenie * 
  Strieborný diplom   83  -  87,99  bodov  
  Bronzový diplom   79  -  82,99  bodov 
 

Víťaz kategórie vín bol vyhlásený v ôsmich kategóriách. 

Víťaz odrodového a značkového vína bol vyhlásený v 20-tich kategóriách, ktoré boli 
obsadené viac ako 20-timi vzorkami vín. 

Cena primátora mesta Skalica 
Cena za najlepšie ohodnotenú Frankovku modrú zo Skalického vinohradníckeho 
rajóna. 
 
Cena EVIRS (Európsky vinársky rytiersky stav) 
Cena pre biele víno s najvyšším bodovým hodnotením. 
 
Cena občianskeho združenia Vínna cesta Záhorie 
Cena za najlepšie hodnotené značkové víno Skalický rubín. 
 
Cena Vinohradníckeho spolku Skalica 
Cena pre najlepšieho vinára zo Skalice za víno, ktoré získalo najviac bodov v kategórii 
červených vín. 
 
Cena  ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Cena za najlepšie hodnotenú kolekciu vín ( minimálne päť vzoriek ) od jedného vinára. 
Predstavuje najvyšší súčet dosiahnutých bodov z piatich najvyššie hodnotených vín. 
 

 



Prehľad získaných ocenení a odmien. 
 
    

 

 Šampión bielych vín suchých ŠBV-1  (kategória 1)    
115 Barčák Peter, Madunice Irsay Oliver 2017 kab    

      
 Šampión bielych vín polosuchých ŠBV-2  (kategória 2)    

176 Polák Tomáš, Radošovce Pálava 2017 vh     
      
 Šampión bielych vín polosladkých ŠBV-3  (kategória 3)    

111 Vitis spol. s r.o. Strážnice, CZ Chardonay 2016 vh     
      
 Šampión ružových vín ŠRV     (kategória 4)    

691 Rodinné vinař. Bartoníkovi, Mikulčice, CZ  Rosé ZW 2017, suché    
      
 Šampión červených vín  ŠČV     (kategória 5)    

852 VÍNO MASARYK, s.r.o., Skalica Dunaj 2015 bv    
      
 Šampión sladkých vín  ŠSV     (kategória 6)    

58 Vinařství Vacenovský, CZ Hibernal 2017 bv    
 
 Šampión dezertných vín  ŠDV     (kategória 7)    
1214 Lisický Alexander, Horné Orešany Portské 2015    

      
 Šampión ovocných vín  ŠOV     (kategória 8)    

1229 OVOCINÁR Skalica, s.r.o., Skalica 
Mária Therézia 

 Šípkové 2016 ľad    
      

 
 
     

 Cena primátora mesta Skalica     
947 Šátek Ľubor Mgr., Skalica Frankovka modrá 2015 nz  

      
 Cena EVIRS     

590 Vinařství Brázdová, Sudoměřice, CZ Johanniter 2017 nz  
 
 Cena OZ VCZ     

1174 Kotvan Jozef, Skalica Skalický rubín 2017   
 
 Cena Vinohradníckeho spolku     

747 Šátek Ľubor Mgr., Skalica Alibernet 2017   

 
 
     



 Cena ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
 
 
 
 

                VÍNO MASARYK, s.r.o. Sasinkova 18A, 909 01 Skalica 

 
 

Prehľad víťazov  odrodových a značkových vín – ŠO/ŠZ 

 

16 Huluk Ondrej, Svätý Peter Devín 2017  
48 Víno Ján Polehňa, Blatnice, CZ Hibernal, polosuché 2017 nz 
97 Vinařství Rochúz, s.r.o. Uh. Hradište, CZ Chardonay, polosuché 2017  

144 Klena Jaroslav, Štefanov Müller Thurgau, suché 2017 kab 
207 Miklošík Peter Ing., Šintava Rulandské biele, suché 2017 nz 
280 Lunga Tomáš, Milotice, CZ Rizling rýnsky, polosuché 2017 nz 
313 Lankaš Vladimír, Strážnice, CZ Rulandské šedé, suché 2015  vh 
412 Spevár Marián, Hlohovec Rizling vlašský, polosuché 2017 vh 
445 Vinařství Brázdová, Sudoměřice, CZ Sauvignon, suché 2017 nz 
489 Žúrovec Josef, Milotice, CZ Tramín červený, suché 2017 vh 
564 VÍNO – MASARYK, s.r.o., Skalica Veltlínske zelené, polosuché 2017 nz 
784 Bartal Ladislav, Šamorín Cabernet Sauvignon 2015 vh 
833 Vinařství Pfeffer, s.r.o., Rakvice, CZ Dornfelder 2017 nz 
847 Příkazský Vojtech, Ratiškovice, CZ Dunaj 2017 vh 
947 Šátek Ľubor Mgr., Skalica Frankovka modrá 2015 nz 

1025 VINÁRSTVO KOPEČEK, s.r.o., Skalica Modrý Portugal 2016  
1045 Káčerek Stanislav, Petrov, CZ Rulandské modré 2015  
1086 Šátek Ľubor Mgr., Skalica Svätovavrinecké 2017  
1108 STROBL Lorenz GwsbR, Poysdorf, A Zweigwltrebe 2015 bar 
1174 Kotvan Jozef, Skalica Skalický rubín 2017  

 

Prehľad vystavovaných vzoriek podľa krajiny pôvodu: 

Slovenská republika: 858 

Česká republika:  336 

Maďarsko:       1 

Rakúsko:     36 

 

 

 



Prehľad použitých skratiek, označení a počtu dodaných vzoriek  

 

 

Skratka 
Odroda, popis  
použitej skratky 

Počet  
vzoriek 

Skratka 
Odroda, popis  
použitej skratky 

Počet  
vzoriek 

 Biele vína 648  Červené vína 473 
AU Aurélius 9 AL Alibernet 16 

DE Devín 24 AN André 16 

HIB Hibernal 25 CM Cabernet Morávia  16 

CH Chardonay 56 CS Cabernet Sauvignon 25 

IO Irsay Oliver 9 DO Dornfelder 27 

MM Muškát moravský 18 DU Dunaj 21 

MT Müller Thurgau 22 FM Frankovka modrá 138 

NB Neuburg 10 SF Skalická frankovka 5 

PA Pálava 19 ME Merlot 13 

RB Rulandské biele 44 MP Modrý Portugal 21 

RR Rizling rýnsky 66 NE Neronet 2 

RŠ Rulandské šedé 48 RM Rulandské modré 22 

RV Rizling vlašský 74 SV Svätovavrinecké 36 

SA Sauvignon 37 ZW Zweigeltrebe 23 

SZ Silvánske zelené 13 OČO Ostatné červené odrody 28 

TČ Tramín červený 29 ZČU Zmes červená určená 14 

VZ Veltlínske zelené 66 ZVČ Značkové víno červené 46 

OBO Ostatné biele odrody 54 ZČ Zmes červená 4 

ZBU Zmes biela určená 9    

ZVB Značkové víno biele 9 DV Dezertné vína 4 

ZB Zmes biela 7    

   OV Ovocné vína 15 

Rosé Ružové vína 91    

   kab Kabinetné 106 

bar Barique 10 nz Neskorý zber 367 

   vh Výber z hrozna 142 

ps Polosuché 141 bv Bobuľový výber 13 

pls Polosladké 91 cv Cibébový výber 2 

sl Sladké 22 sl. Slamové 2 

   ľad. Ľadový zber 3 
 

 

 


