
6. CELOSLOVENSKÁ 
VÝSTAVA VÍN 
 S MEDZINÁRODNOU ÚCASTOUˇ     ˇ7. 

SKALICA, 24. - 25. MAREC 2023



Vínna cesta Záhorie, o.z., Republikový výbor Slovenského zväzu záhradkárov a Slobodné kráľovské 
mesto Skalica si Vás dovoľujú pozvať na tradičnú Celoslovenskú výstavu vín s medzinárodnou účasťou, ko-
nanou v štvorročných cykloch v Skalici, na ktorej Vám ponúkneme možnosť prezentovať Vaše víno a jeho 
prostredníctvom Vašu ušľachtilú činnosť pri jeho výrobe.
Výstava je spojená s odbornou medzinárodnou konferenciou o vinohradníctve a vinárstve. Odbornú záštitu 
nad výstavou vín má Prezident Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska Ing. Vladimír Mrva.

TERMÍNY A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE
Súťažná degustácia sa uskutoční:
v sobotu 11. 03. 2023 od 09.00 hod. v Dome kultúry v Skalici, Námestie slobody 11.

Verejná ochutnávka vystavených vzoriek sa uskutoční:
v piatok 24. 03. 2023 od 17.00 hod. do 24.00 hod. a v sobotu 25. 03. 2023 od 10.00 hod. do 22.00 hod. 
v priestoroch Kultúrneho domu v Skalici, Námestie slobody 11.

Medzinárodná konferencia sa uskutoční:
v piatok 24. 03. 2023 od 09.00 hod. do 12.00 hod. v Dome kultúry v Skalici.

Slávnostné ocenenie víťazov sa uskutoční 24. 03. 2023 o 13.00 hod. v rámci konferencie v Dome kultúry 
v Skalici. Po slávnostnom ocenení víťazov bude výstava vín otvorená pre účastníkov konferencie a ocenených 
vystavovateľov a čestných hostí.

DODANIE A ZBER SÚŤAŽNÝCH VZORIEK
Súťažiaci dodá organizátorovi súťaže na vlastné náklady po 4 fľaše obsahu 0,75 l alebo 4 fľaše obsahu 0,5 l 
u špeciálnych vín, a to z každej súťažnej vzorky. Za špeciálne vzorky vín sa považujú vína s tradičným označe-
ním bobuľový výber a vyššie. 

Zberné miesto pre vzorky SR:
Vinotéka Pri hájku, Tehelňa 39, Skalica  
Termín zberu vzoriek: 22. - 24. 2. 2023 od 15.00 do 19.00 hod
 25. 2. 2023 od 8.00 do 12.00 hod.

Zberné miesto pre vzorky ČR:
Vinařství Velké Bílovice s.r.o., Čejkovská 772, 691 02 Velké Bílovice, 
kontakt: Ing. Pavol Snopek +420 725 796 799, snopek@vinarstvivelkebilovice.cz
Termín zberu vzoriek: 22. - 24. 02. 2023 od 8.00 - 15.00 hod. 

p. František Salajka, Dolní 270, 691 55 Moravská Nová Ves,   
kontakt: +420 702 916 730
Termín zberu vzoriek: 22. - 24. 02. 2023 od 14.00 - 17.00 hod.

Pre zaslanie vzoriek poštou alebo kuriérom je kontaktná adresa: Psíky 2060/5, 909 01 Skalica,  
kontakt: Ing. Ľudovít Horváth, tel.: +421 902 687 351.  

Vzorky doručené po stanovenom termíne alebo neobsahujúce predpísaný počet fliaš, resp. ich nominálny 
objem, nebudú do súťaže zaradené a vystavovateľ má právo si tieto vzorky spätne odobrať od organizátora 
výstavy do doby konania verejnej ochutnávky.
Vzorky vín je potrebné označiť štítkom alebo etiketou na všetky fľaše a dodať spolu s vyplnenou prihláškou. 
Prihlášku je možné doručiť spolu so vzorkami vín alebo elektronicky na adresu: vcz@vcz.sk.

KAŽDÁ VZORKA MUSÍ BYŤ OZNAČENÁ NASLEDOVNÝMI ÚDAJMI:
 - názov odrody alebo značky vína
 - ročník (nie je povinný údaj)
 - prívlastok - organizátor nepožaduje pre účely tejto výstavy vín doklady o registrácii a zatriedení prívlast-

kových vín

ŠTATÚT 7. CSVV S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU, 
SKALICA, MAREC 2023

Informačno - propagačný materiál výstavy  Informačno - propagačný materiál výstavy 



 - kategória (viď súťažné kategórie 1- 8)
 - meno a adresa výrobcu
 - víno prihlásené pod označením Skalický rubín, musí spĺňať podmienky schválenej špecifikácie pridelenej 

ochrannej známky CHOP v Európskej únii a priložiť vyplnenú prílohu prihlášky.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE
1. Vína tiché biele suché
 Zvyškový cukor do 4 g/l (až 9 g/l, ak celkový obsah kyselín vyjadrený v g/l nie je o viac ako 2 g nižší než  
 obsah zvyškového cukru)

2. Vína tiché biele polosuché a polosladké
 Zvyškový cukor od 4 g/l do 45 g/l

3. Vína tiché ružové bez rozdielu zvyškového cukru
4. Vína tiché červené bez rozdielu zvyškového cukru
5. Vína prírodné sladké bez rozdielu farebnosti 
 Zvyškový cukor viac ako 45 g/l

6. Tokajské, dezertné a likérové vína
7. Šumivé a perlivé vína
8. Ovocné vína

POPLATKY
Registračný poplatok za každú jednu vzorku vín predstavuje 7,- € alebo 170,- CZK. Spoplatnených je najviac 
prvých päť vzoriek. Ďalšie vzorky sú do súťaže zaradené bezplatne. Poplatok je možné zaplatiť bankovým 
prevodom alebo v hotovosti pri odovzdávaní vzoriek len v Skalici, na adrese Vinotéka Pri hájku, Tehelňa 39, 
Skalica.

• Bankové spojenie:  ČSOB a.s., prevádzka Skalica
    IBAN: SK97 7500 0000 0040 0081 5195

• Variabilný symbol je IČO vystavovateľa
•  V prípade, že vystavovateľ nemá pridelené IČO, ako variabilný symbol uvedie mobilné telefónne číslo  

v tvare (09xx xxx xxx)
•  Do kolónky poznámka je vhodné uviesť meno vystavovateľa
•  Doklad o prevode úhrady na účet organizátora treba preukázať pri odovzdávaní vzoriek

V prípade nezrealizovania prevodu registračného poplatku na účet organizátora do 1. 3. 2023 nebude vzorka 
zaradená do súťaže a vystavovateľ má možnosť si ju u organizátora výstavy vyzdvihnúť v termíne najneskôr 
do dňa konania verejnej ochutnávky.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zakúpenie z najvyššie ocenených vín po 6 ks fliaš za vopred určené 
ceny s DPH:  Šampión 7. CSVV  . . . . . . . . . . . . 8,- €
 Víťaz odrody  . . . . . . . . . . . . . . . . 7,- €

v prípade, že Šampión výstavy alebo Víťaz odrody je víno s prívlastkom  
hrozienkový výber, cibébový výber, ľadové víno, slamové víno a tokajské vína (výbery) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,- € 

Dodané vzorky vín zostávajú majetkom organizátora a budú použité pri verejnej ochutnávke.

ODBORNÉ HODNOTENIE
Členmi hodnotiacich komisií budú poprední vinárski odborníci pozvaní organizátorom alebo vyslaní prísluš-
nou základnou organizáciou SZZ účastnou na tejto výstave vín svojimi vystavovateľmi. Účasť členov v komisii 
je čestná, bezpôžitková. Organizátor poskytne účastníkom odbornej degustácie bezodplatne občerstvenie. 

Predsedu hlavnej degustačnej komisie a predsedov jednotlivých komisií menuje organizátor výstavy.

Pre senzorické hodnotenie vín sa použije 100 bodový systém Medzinárodnej únie enológov (U.I.O.E.) a Medzi-
národného úradu pre vinič a víno (O.I.V.)

Výsledné bodové ohodnotenie vzíde z aritmetického priemeru jednotlivých bodových hodnotení všetkých 
hodnotiteľov. Výsledná hodnota bude zaokrúhlená podľa matematického pravidla zaokrúhľovania čísel.
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Vína získajú nasledovné ohodnotenia:
Zlatá medaila   od 88 bodov
Strieborná medaila  od 83 do 87,99 bodov
Bronzová medaila  od 79 do 82,99 bodov

UDEĽOVANIE HLAVNÝCH CIEN A DIPLOMOV
ŠAMPIÓN 7. CSVV Skalica 2023
Cena udelená víťazom v jednotlivých súťažných kategóriách 1. - 8. Cenu udeľuje hlavná degustačná komisia 
rozšírená o  5-tich členov. V prípade, že sú všetky vzorky príslušnej kategórie hodnotené len jednou komisiou, 
sú výsledky tejto komisie konečné.

Víťaz odrody
Cena udelená najvyššie hodnotenému odrodovému vínu, ktoré je obsadené najmenej 20-timi vzorkami vín 
v nasledovných kategóriách:
V prípade hodnotenia rovnakej kategórie vín a rovnakej odrody u viacerých odborných komisií, víťaza odrody 
určuje hlavná komisia za účasti všetkých predsedov príslušných odborných komisií. 

Cena Primátorky mesta Skalica
Cena za najlepšie hodnotené značkové víno Skalický rubín.

Cena EVIRS (Európsky vinársky rytiersky stav)
Cena pre slovenský novošľachtenec biely  s najvyšším bodovým hodnotením.

Cena občianskeho združenia Vínna cesta Záhorie
Cena pre slovenský novošľachtenec červený s najvyšším bodovým hodnotením.

Cena Vinohradníckeho spolku Skalica
Cena pre najlepšieho vinára zo Skalice za víno, ktoré získalo najviac bodov v kategórii červených vín.

Cena Prezidenta Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska
Cena za najlepšie hodnotenú kolekciu vín (minimálne päť vzoriek) od jedného vinára. Predstavuje najvyšší 
súčet dosiahnutých bodov z piatich najvyššie hodnotených vín.

OCENENIA VYSTAVOVATEĽOV
Vystavovatelia ocenených vín obdržia zlatý diplom so zlatou medailou, strieborný diplom za vína, ktoré získa-
jú príslušný počet bodov.

MEDAILY NA FĽAŠE
Organizátor za úplatu ponúka vystavovateľom samolepky zo 7. Celoslovenskej výstavy vín s medzinárod-
nou účasťou Skalica 2023 s príslušným ocenením nasledovne:
• Šampión 7. CSVV Skalica 2023
• Víťaz odrody 7. CSVV Skalica 2023
• Zlatá medaila 7. CSVV Skalica 2023 
• Strieborná medaila 7. CSVV Skalica 2023

Samolepky s označením šampión, zlaté a strieborné medaily sú ochrannou známkou súťaže. Usporiadateľ si 
vyhradzuje právo na tlač a distribúciu samolepiek s logom 7. Celoslovenskej výstavy vín s medzinárodnou 
účasťou Skalica 2023 a na požiadanie zašle vystavovateľovi samolepky podľa objednávky, alebo odpredá 
priamo počas organizovanej verejnej ochutnávky vín. Svojvoľné označenie vín s logom 7. CSVV Skalica 2023 
je považované za porušenie štatútu a zasahovanie do práv usporiadateľa. Cena samolepiek bude uvedená 
v katalógu výstavy.

Objednávky na zakúpenie samolepiek prijíma organizátor najneskôr do 30. apríla 2023.

Kontakt:
Vínna cesta Záhorie, Tehelňa 39, 909 01 Skalica
Mail:  vcz@vcz.sk
Mobil: Ing. Ľudovít Bránecký 0903 726 907  
 p. Peter Kopeček  0948 909 333  

info: www.vcz.sk  e-mail: vcz@vcz.sk


