
2. ročník Festivalu kráľovských vín 

 

   Vážení priatelia, milovníci vínneho moku, milí hostia!  

 

Vinohradnícky spolek Skalica, ako najväčšia vinohradnícka organizácia 
v Slobodnom kráľovskom meste Skalica, je nositeľom myšlienky hodnotenia 
„Kráľovských vín“ v našom meste, ako významného reprezentanta v povedomí 
Slovenska a okolitých krajín. V spolupráci s Občianskym združením Vínna cesta 
Záhorie a podporou mesta Skalica organizujú tento festival, ako oslavu Skalického 
rubína a Frankovky z oblasti, na ktorej je Chránené označenie pôvodu pre značkové 
víno Skalický rubín v Európskej únii. 

Srdečne Vás chceme opäť privítať v priestoroch starobylého františkánskeho 
kláštora, v ktorom sa víno vyrábalo už v 15. storočí. Organizátori pre Vás pripravili 
120 vzoriek vín, výhradne z odrody Frankovka modrá alebo doplnených maximálne 
do výšky 30 % Svätovavrineckým a Modrým Portugalom v prevedení Skalický rubín. 
Všetky vína a hrozno naň použité sú  výhradne z viníc rozložených na území okolo 
kopca Vintoperk, t.j. z katastrov mesta Skalica a obcí Mokrý Háj, Radošovce, 
Popudinské Močidľany, Prietržka a Vrádište. Okrem pôvodu hrozna aj výroba týchto 
vín musí byť realizovaná na tomto území. 

Od 5. januára tohto roka je právoplatné CHOP Skalický rubín v EÚ, ktorého 
cesta bola dlhá a zložitá, ale výsledok je pre vinohradníctvo a vinárstvo v našom 
regióne tak významný, že si ho mnohí ešte ani neuvedomujú. Získanie tejto 
ochrannej známky je zároveň veľmi zaväzujúce, a preto je tento festival, ako nový typ 
výstavy zameraný na jednu odrodu hrozna z daného vinohradníckeho rajónu vo 
viacerých variantoch, veľmi dôležitý a veríme, že do budúcnosti bude základom pre 
nový spôsob kvalifikácie vín do Národného salónu vín, ktorý je najvyšším 
prezentačným priestorom Slovenského vinohradníctva a vinárstva. 

Festival kráľovských vín je nie len o ochutnávke predložených vzoriek vín, ale 
aj o kultúre a spoločenskom stretnutí vinárov, vinohradníkov a konzumentov tohto 
najhodnotnejšieho alkoholického nápoja. Veríme, že predložené vzorky Vás oslovia 
a dokážu, že aj v takto úzkom sortimente použitých odrôd hrozna sa dá vyrobiť široká 
škála krásnych vín s rôznymi charaktermi vôní a chutí daných nie len použitou 
technológiou ale najmä svojským prístupom každého vinára, ktorí sa tu dnes 
prezentujú.  

Veríme, že aj tento 2. ročník Festivalu kráľovských vín prispeje svojimi 32 
vzorkami vín k tomu, aby sa opäť sláva Skalického rubína vrátila do našich pivníc, 
vínoték a obchodov a že jeho konzumenti sa naučia rozoznávať jeho kvalitu 
a charakter.  

 

                                                                                  Organizačný  výbor 



Festival kráľovských vín 

 

Zoznam ocenení z 2. ročníka festivalu 

 

1. Kráľovský Skalický rubín 2018 je víno od výrobcu Vinárstvo 

Kopeček, s.r.o., vzorka č. 110 a je ním SR 2016   ( označenie KSR ) 

 

2. Kráľovská frankovka 2018 je  víno od výrobcu Alojz Masaryk, 

vzorka č.  25 a je ňou Frankovka modrá 2015 nz   ( označenie KF ) 

 

3. Veľký zlatý diplom z Festivalu kráľovských vín 2018 
získali vzorky vín, ktoré sa zúčastnili neúspešne vo finálnom rozstreli 
jednotlivých kategórií   ( označenie VZM ): 

a. Kategória Skalický rubín (SR) 

 vzorka č. 91 Heinz Ulrych, Skalický rubín 2015 nz 

 vzorka č. 108 Vinárstvo Ľudovít Bránecký, Skalický rubín 2017 

 vzorka č. 119 Vysoké pole, s.r.o., Skalický rubín  

 

b. Kategória Frankovka modrá (FM), Skalická frankovka (SF) 

 vzorka č. 38 Peter Stachovič, Frankovka modrá 2017 bar 

 vzorka č. 40 Lubor Šátek, Frankovka modrá 2015 nz 

 vzorka č. 82  Vinárstvo Kopeček, s.r.o., Skalická frankovka 2016 nz 

 

4. Zlatý diplom z Festivalu kráľovských vín 2018 získajú vína, ktoré získali 
viac ako 88 bodov vrátane ( označenie ZM ) 

5. Vína, ktoré získali 80 až 87,99 bodov vrátane obdržia Diplom z Festivalu 
kráľovských vín 2018. 

 

 

 



Hodnotenie vín na Festivale kráľovských vín 2018 

 

Vedúci degustácie: Ing. Roman Janoušek, Pezinok 

 

Členovia hlavnej degustačnej komisie:  

Ladislav Nemčovský, predseda Vinohradníckeho spolku Skalica 

Ing. Ľudovít Bránecký, predseda OZ VCZ 

p. Alojz Masaryk, vinár 

 

Prehľad zloženia degustačných komisií: 

 

Degustačná komisia č. 1 

Predseda: Ing. Ján Gajda 

2. člen: p. Peter Paleš 

3. člen: Ing. Anton Bobrík  

4. člen: p. Miloslav Matějka 

5. člen: p. František Okánik 

6. člen:            p. Róbert Šrédl 

7. člen:            Ing. František Kadlečík  

Degustačná komisia č. 2 

Predseda: Ing. Ľudovít Horváth 

2. člen: p. Jozef Bartošek 

3. člen: Bc. Vladimír Škrábek  

4. člen: Ing. Štefan Miša 

5. člen: p. Ladislav Urík 

6. člen:            Mgr. Dagmar Čáranová 

7. člen:            p. Ivan Rapant 

 

 

Degustačná komisia č. 3 

Predseda: p. Peter Kopeček 

2. člen: p. Peter Bránecký 

3. člen: Ing. Jozef Bábíček 

4. člen: Ing. Michal Srholec 

5. člen: Mgr. Lubor Šátek 

6. člen:           p. Tomáš Polák 

 

Degustačná komisia č. 4 

Predseda: p. Ľuboš Horák 

2. člen: p. Ľudovít Bureš 

3. člen: Bc. Lucia Kopečková  

4. člen: p. Peter Zelenka 

5. člen: p. Miroslav Mikuš 

6. člen:            p. Peter Machlica 

7. člen:            p. Vladimír Petrovič 

 


