
ORGANIZÁTOR 
 

Priatelia vína z Dolných Orešian, o. z. 
 

TERMÍN 
 

29. 3. 2019 (piatok) o 14:30 hod. 
odborná degustácia vín v KD Dolné Orešany 
 

06. 4. 2019 (sobota) od 14:00 do 22:00 

hod. 

verejná ochutnávka vín v KD Dolné Orešany 
 

DODANIE SÚŤAŽNÝCH 

VZORIEK 
 

  Do súťaže možno zaslať všetky hroznové 

vína vyrobené v súlade s platným zákonom 

č. 313/2009. Prehliadka je otvorenou 

súťažou výrobcov domácich i zahraničných 

vín. 

  Z každej prihlásenej vzorky je potrebné 

dodať 3 ks fliaš objemu 0,75 l, ktoré musia 

byť označené: 

 názvom odrody, 

 prívlastkom (ak je daný), 

 ročníkom, 

 menom a adresou vystavovateľa. 

  Na prihláške je potrebné vypísať všetky 

uvedené základné údaje o víne.  

 

 

 

 

  Vzorky prosíme doručiť do 27. Marca 2019 

(streda) do 18:00 hod. na adresy: 

 

Ing. Marián Hodulík, Dolné Orešany 78,  

0902 471 130, 

Ignác Belica, Dolné Orešany 180,  

0903 259 620, 

Peter Belica, Dolné Orešany 541,  

0903 212 970, 
 

HODNOTENIE 
 

  Členovia degustačných komisií sú poprední 

vinárski odborníci. Komisie pozostávajú 

z nepárneho počtu členov. Každý člen 

komisie hodnotí anonymne a samostatne. 

Výsledné bodové hodnotenie je priemernou 

hodnotou po eliminácii krajných hodnôt. 

 

  Do súťaže o šampióna postúpia najvyššie 

hodnotené vína z každej komisie.       

  O šampiónoch súťaže rozhodne komisia 

zložená z predsedov hodnotiacich komisií. 

 

  Pre udelenie medailí platia nasledovné 

bodové hodnoty: 

 

75 – 81,99 Bronzová medaila 

82 – 87,99 Strieborná medaila 

88 – 100 Zlatá medaila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENENIE VÍN 
 

  Na základe dosiahnutých výsledkov budú 

priznané nasledovné ocenenia: 

šampión výstavy vín 

šampión bielych vín  

šampión červených vín 

šampión ružových vín 

najlepšie dolnoorešanské biele - cena 

starostky obce 

najlepšie dolnoorešanské červené - cena 

starostky obce  

najlepšia kolekcia vín (ohodnotená 

najväčším počtom Zlatých a Strieborných 

medailí – v prípade zhody  rozhoduje 

celkové bodové hodnotenie kolekcie) 

 

  V kategórii najlepšie dolnoorešanské biele 

a najlepšie dolnoorešanské červené budú 

hodnotení výrobcovia vína z Dolných 

Orešian. 

  

 

 



 Diplom obdržia všetky vína hodnotené 

Zlatou a Striebornou medailou. 
 

  Každý vystavovateľ má nárok na katalóg 

a degustačný pohárik pri účasti na verejnej 

ochutnávke.  
 

  Slávnostné odovzdávanie cien víťazom 

bude 06. 4. 2019 o 17:30 hod. na verejnej 

ochutnávke v KD Dolné Orešany. 
 

 

SAMOLEPKY 

DOLNOOREŠANSKÝ 

DŽBÁNEK VÍNKA 2019 
 

 

  Samolepky s označením Šampión, Zlatá 

medaila, Strieborná medaila a Bronzová 

medaila, sú oficiálnou známkou súťaže 

Dolnoorešanský džbánek vínka.      

 Usporiadateľ si vyhradzuje právo na tlač 

a distribúciu samolepiek s logom 

Dolnoorešanský džbánek vínka na ocenené 

vína. Usporiadateľ na požiadanie zašle 

vystavovateľovi samolepky podľa 

objednávky za vopred stanovenú cenu.     

  Cenník bude uverejnený v katalógu 

vystavovaných vín. 
 

 

Organizátori výstavy si vyhradzujú právo na dodatočné 

dodanie 3 ks fliaš z najvyššie hodnotených vín pre 

potreby prezentácie vín na verejnej ochutnávke. 

 PRIATELIA VÍNA  

Z DOLNÝCH OREŠIAN 
 

Dolné Orešany 78 

919 02 

 

priateliavina.do@gmail.com 

www.priateliavina.sk 
 

 
 

Priatelia vína z Dolných Orešian 

         

 

 

 

     

 

 
ČLEN MALOKARPATSKEJ VÍNNEJ CESTY 

 

 
 

 

Tešíme sa na Vašu účasť 

ŠTATÚT VÝSTAVY VÍN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. DOLNOOREŠANSKÝ 

DŽBÁNEK 

VÍNKA  

2019 

 

06. 04. 2019 KD Dolné Orešany 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME 


