
9. Ocenenia súÈaÏe 
„Linãansk˘ dÏbánek 2022“

Na základe dosiahnut˘ch v˘sledkov budú priznané
vínam nasledovné ocenenia:

œ ·AMPIÓN V¯STAVY 
Najvy‰‰ie hodnotené slovenské víno v jednotliv˘ch
kategóriách. Podmienkou pre udelenie ‰ampióna je
minimálne 15 vzoriek od troch v˘robcov v  kaÏdej
kategórii

œ Cena starostu obce Zeleneã
Za najvy‰‰ie hodnotené biele víno zo Zelenãa

œ Cena Mediálneho partnera súÈaÏe Kon-press, s.r.o.
Za najviac bodovo ohodnotené ãervené víno zo Zelenãa

œ Cena ZdruÏenia MVC za najvy‰‰ie hodnotenú
kolekciu vín (min 3) od jedného v˘robcu vyro-
ben˘ch z  hrozna Malokarpatskej vinohradníckej
oblasti

œ Cena Spolku vinárov a vinohradníkov Zeleneã 
Za najviac bodovo hodnotené ãervené víno 
slovensk˘ch novo‰ºachtencov

œ Cena Spolku vinárov a vinohradníkov Zeleneã 
Za najviac bodovo hodnotené ruÏové víno 
zo Zelenãa

œ Cena hlavného partnera súÈaÏe firmy IDD 
Bratislava
Za najvy‰‰ie hodnotené slovenské ãervené suché
víno tiché Pinot noir r. 2019 a zrel‰ie

œ Cena PD Zeleneã
Za najvy‰‰ie hodnotenú kolekciu 3 vín od jedného
v˘robcu zo Zelenãa

œ Cena Spolku vinárov a vinohradníkov Zeleneã 
za Najlep‰ie hodnotené zahraniãné víno
bez rozdielu farby 

œ Diplom 
Dostanú ‰ampióni v˘stavy a v‰etky hodnotené vína, 
ão získali zlatú a striebornú medailu pri pravidle 30%

10. Organizaãn˘ v˘bor 

Predseda ORGANIZAâNÉHO VÝBORU
Richard âavojsk˘

predseda Spolku vinárov a vinohradníkov Zeleneã

Predseda hodnotiacich komisií a garant 
za Zväz v˘robcov hrozna a vína na Slovensku

Ing. Vladimír Mrva

âlenovia organizaãného v˘boru zodpovedn˘ za prípravu,
realizáciu a vyhodnotenie súÈaÏe

Ivan âapiãík, Igor Blaho

Technické zabezpeãenie
Spolok vinárov a vinohradníkov Zeleneã

11. Informácie 

919 21 Zeleneã, Hlavná 40
Mobil: 0911 934 684
E-mail: vinari.zelenec@gmail.com

Hlavn˘ partner súÈaÏe: IDD Bratislava
Dúbravská cesta ã. 9
841 01 Bratislava
e-mail: idd@idd.sk

Mediálny partner: Kon-press, s.r.o.
Pekárska 29, 917 01 Trnava
e-mail: alkond@kon-press.sk

Te‰íme sa na Va‰u úãasÈ.

Zeleneã, 23. 2. 2022

R

dzbanek 2022 statut_dzbanek 2020  8.3.2022  12:44  Page 1



4. Dodanie súÈaÏn˘ch vzoriek

Z  kaÏdej prihlásenej vzorky je potrebné dodaÈ 4 fºa‰e
(min. obsah 0,75 l) alebo 6 ks s men‰ím obsahom
s oznaãením nasledovn˘ch údajov:
• názov vína, odroda 
• prívlastok
• roãník
• meno a adresa vystavovateºa
• kategórie podºa obsahu cukru vo víne

Vzorky dodaÈ osobne na zberné miesto do Vinohradníckeho
domu, ul. ·portová ã. 4, Zeleneã od 4. 4. do 7. 4. 2022
(pondelok - štvrtok) od 13.00 - 18.00 hod. alebo po‰tou,
DHL, kuriérom... v ãase od 8.00 do 18.00 hod. Kontaktn˘
telefón na zberné miesto 0911 934 684.
Vzorky vín dodaÈ spolu s vyplnenou prihlá‰kou a dokladom
o zaplatení poplatku. Poplatok za vzorku 5 € zaplatiÈ na
zbernom mieste, po‰tovou poukáÏkou, bankov˘m pre-
vodom na úãet organizátora: IBAN SK17 1100 0000 0026
2280 4053. V prípade neuhradenia poplatku nebude vzorka
hodnotená. Úãastnícky poplatok sa nevyberá za vína zo
Zelenãa a vína s prívlastkom hrozienkov˘ v˘ber, cibébov˘
v˘ber, botritick˘ v˘ber, ºadové víno, slamové víno.
SúÈaÏ „Linãansk˘ dÏbánek“ je nominaãnou súÈaÏnou
v˘stavou na Národn˘ salón vín SR 2022.
Organizátori súÈaÏe si vyhradzujú právo zakúpiÈ za beÏné
ceny 12 ks flia‰ z najvy‰‰ie hodnoten˘ch vín pre potreby
prezentácie verejnej ochutnávky.
Vzorky zostávajú majetkom organizátora.
Katalóg z v˘stavy dostane kaÏd˘ vystavovateº zdarma.
Degustaãn˘ pohárik dostane zdarma vystavovateº, ktor˘
dodal dve a viac vzoriek.

5. Organizácia súÈaÏe a zásady hodnotenia vína

KaÏd˘ ãlen komisie senzoricky hodnotí vzorky samostatne
a anonymne podºa 100 bodového systému Medzinárodnej
únie enológov U.I.E. Predsedov a ãlenov päÈãlennej hodno-
tiacej komisie menuje Predsedníctvo súÈaÏe.
Priebeh hodnotenia bude riadiÈ prezident a garant súÈaÏe
Ing. Vladimír Mrva.
V˘sledné bodové hodnotenie je priemerná hodnota
po eliminácii krajn˘ch hodnôt.

Z kaÏdej hodnotiacej komisie postupujú 1-2 najvy‰‰ie hod-
notené vína do finálového rozstrelu, v ktorom je vybran˘
‰ampión v˘stavy podºa jednotliv˘ch kategórií uveden˘ch
v bode 3. âlenmi v˘berovej komisie sú predsedovia komisií.

SúÈaÏné vína budú ohodnotené nasledovne:

Veºká zlatá medaila 92 – 100,0 bodov
Zlatá medaila 88 – 91,99 bodov
Strieborná medaila 84 – 87,99 bodov
Bronzová medaila 80 – 83,99 bodov

V súlade s odporúãaním O.I.V. bude udelen˘ch   maxi-
málne 30% medailí. Udelené medaily sú viazané na
konkrétnu ‰arÏu vína.
Organizátor si vyhradzuje právo posunu bodov˘ch
hraníc pre získanie medailí.

6. OceÀovacie etikety
“Linãansk˘ dÏbánek 2022“

OceÀovacie etikety s oznaãením ‰ampión, zlatá a strieborná
medaila sú ochrannou známkou súÈaÏe „Linãansk˘
dÏbánek 2022“. Organizátor si vyhradzuje právo na tlaã
a distribúciu etikiet s  logom „Linãansk˘ dÏbánek 2022“
pre ocenené vína. Organizátor na poÏiadanie po‰le
vystavovateºovi samolepky podºa objednávky za vopred
stanovenú cenu. Cenník bude uveden˘ v  katalógu
z v˘stavy.
Svojvoºné oznaãovanie vín s  logom súÈaÏe je povaÏo-
vané za poru‰enie ‰tatútu súÈaÏe a práv organizátora.
Ak organizátor zistí takéto poru‰enie bude vystavovateº
vylúãen˘ zo súÈaÏe v ìal‰om roãníku. OceÀovacie etikety
„Linãansk˘ dÏbánek 2022“ je moÏné pouÏiÈ iba na ocenené
vína, ktoré boli zatriedené v  zmysle § 26 zákona ã.
313/2009 Z.z. OceÀovacie etikety budú k dispozícii uÏ na
v˘stave.

7. V˘sledky súÈaÏe „Linãansk  ̆dÏbánek 2022“

·tatút a  v˘sledky súÈaÏe budú zverejnené v  katalógu
z v˘stavy a na internetov˘ch stránkach www.zelenec.sk,
www.mvc.sk, www.vinko.sk, www.nsvsr.sk

8. Ceny a diplomy

Ocenenia súÈaÏe a zlaté medaile budú odovzdané pri
vyhlásení v˘sledkov dÀa 6. 5. 2022 o 12:00 hod. v KD
Zeleneã. Strieborné diplomy na verejnej degustácii.

1. Organizátor

SPOLOK VINÁROV A  VINOHRADNÍKOV ZELENEâ,
Hlavná 40, 919 21 Zeleneã

2. Termín a miesto súÈaÏe

12. 4. 2022 utorok - 10.00 hod.
Odborná degustácia vín 21. roãníka súÈaÏnej v˘stavy
„Linãansk˘ dÏbánek 2022“ pod vedením Ing. Vladimíra
Mrvu v Kultúrnom dome Zeleneã.

6. a 7. mája 2022 – vÏdy od 14.00 hod. do 22.00 hod.
V˘stava vín „Linãansk˘ dÏbánek 2022“, verejná
degustácia v Kultúrnom dome Zeleneã.

3. SúÈaÏné kategórie

Do súÈaÏe sa prijímajú biele, ruÏové a ãervené prírodné
hroznové vína bez rozdielu roãníka vyrobené podºa
zákona ã. 313/2009 Z.z. nasledovn˘ch kategórií:

IA. Vína biele tiché suché
(zvy‰kov˘ cukor do 2 g/l-priloÏiÈ rozbor. VíÈaznému

vínu bude vykonaná kontrolná anal˘za)

�
IB. Vína biele tiché suché

(zvy‰kov˘ cukor od 2 g/l a podºa legislatívy SR)

�
II. Vína biele tiché polosuché, polosladké

(zvy‰kov˘ cukor nad 4 g/l - do 44 g/l)

�
III. Vína ruÏové tiché, suché

(zvy‰kov˘ cukor do 4 g/l, a podºa legislatívy SR)

�
IV. Vína ruÏové polosuché, polosladké

(zvy‰kov˘ cukor nad 4 g/l - do 44 g/l)

�
V. Vína ãervené tiché suché, polosuché, polosladké

(zvy‰kov˘ cukor do 44 g/l)

�
VI. Vína ‰umivé

�
VII. Vína tiché sladké

(zvy‰kov˘ cukor nad 45 g/l)
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