
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠTATÚT VÝSTAVY VÍN 
 

IX. DOLNOOREŠANSKÝ  
 

DŽBÁNEK VÍNKA 2023 
 

01.Apríl 2023 KD Dolné Orešany 
 

  Organizátori výstavy sa snažia o zachovanie vinárskej tradície 
a kultúry konzumácie vína. Zhodnotenie celoročnej práce vínárov 
a porovnanie kvality ich produktov s vinárskou špičkou v regióne. 
Zároveň poskytnúť možnosť všetkým milovníkom vína ochutnať 
tento lahodný nápoj v dobrej spoločnosti, spojenú s výmenou 
skúseností a konzumáciou dobrého jedla. 

 
Touto cesto Vás srdečne pozývame na tohtoročnú 

ochutnávku vín 
 
ORGANIZÁTOR 
 
Priatelia vína z Dolných Orešian, o. z. 
 
TERMÍN 
 
17.03.2023 (piatok) o 14:30 hod. 
odborná degustácia vín v KD Dolné Orešany 
 
01.04.2023 (sobota) od 14:00 do 22:00 hod. 
verejná ochutnávka vín v KD Dolné Orešany 
 

DODANIE SÚŤAŽNÝCH VZORIEK 
 
  Do súťaže možno zaslať všetky vína vyrobené v súlade s platným 
zákonom č. 313/2009. Prehliadka je otvorenou súťažou výrobcov 
domácich i zahraničných hroznových ako aj ovocných vín. 
Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať 3 ks fliaš objemu 
0,75 l, (alebo 4 ks objem fliaš 0,5l) ktoré musia byť označené: 

 Menom a adresou vystavovateľa 
 názvom vína / odrody 
 ročníkom 
 prívlastkom 
 zvyškovým cukrom 

Prihlášku nájdete na: www.priateliavina.sk. Na prihláške je 
potrebné vypísať všetky uvedené základné údaje o víne. 
 
Vzorky prosíme doručiť do 15. Marca 2023 (streda) do 15:00 
hod. na adresy: 
Ignác Belica, D.O. 180,                +421 903 259 620 
Peter Belica, D.O. 541,                +421 903 212 970 
Ing.Martin Braniš, D.O. 498,        +421 917 243 450 
 
Organizátori výstavy si vyhradzujú právo nezaradiť vzorky 
doručené po hore uvedenom termíne. 
 
HODNOTENIE 
 
  Členovia degustačných komisií sú poprední vinárski odborníci. 
Komisie pozostávajú z nepárneho počtu členov a každý člen 
komisie senzoricky hodnotí vzorky anonymne a samostatne. 
Výsledné bodové hodnotenie je priemernou hodnotou všetkých 
členov komisie. Predsedov a členov päťčlennej hodnotiacej 
komisie menuje Predsedníctvo súťaže. Priebeh hodnotenia bude 
riadiť  prezident  a garant súťaže: 
 
  Do súťaže o šampióna postúpia najvyššie hodnotené vína 
z každej komisie. O šampiónoch súťaže rozhodne komisia zložená 
z predsedov hodnotiacich komisií. 
 
Jednotlivé vína budú hodnotené zaužívaným 100-bodovým 
systémom O.I.V. a Medzinárodnej únie enológov. 
 
Pre udelenie medailí platia nasledovné bodové hodnoty: 
 

80 – 83,99 Bronzová medaila 
84 – 87,99 Strieborná medaila 
88 – 91,99 Zlatá medaila 
92 – 100                 Veľká Zlatá medaila 

OCENENIE VÍN 
 
  Na základe dosiahnutých výsledkov budú priznané vínam 
nasledovné ocenenia: 
 
Šampión výstavy vín 
Šampión bielych vín 
Šampión červených vín 
Šampión ružových vín 
Najlepšie Dolnoorešanské biele 
Najlepšie Dolnoorešanské červené 
Najlepšia kolekcia vín 
 
(za kolekciu vín sa považujú minimálne štyri vzorky / kolekcia 
ohodnotená najväčším počtom Zlatých medailí – v prípade zhody,  
rozhoduje celkového bodové hodnotenie kolekcie ZM) 
 
 Diplom obdržia všetky vína hodnotené Zlatou a Striebornou 
medailou. Diplomy budú odovzdané v Kultúrnom dome v Dolných 
Orešanoch na verejnej degustácie vín. 
 
 Každý vystavovateľ má nárok na katalóg a degustačný pohárik pri 
účasti na verejnej ochutnávke. 
 
  Slávnostné odovzdávanie cien víťazom bude 01.04.2023 cca 
o 17:30 hod. na verejnej ochutnávke v KD Dolné Orešany. 
 
Výsledky odbornej degustácie budú zverejnené v Katalógu výstavy 
a na web stránke: www.priateliavina.sk 
 
SAMOLEPKY DOLNOOREŠANSKÝ DŽBÁNEK VÍNKA 2023 
 
  Samolepky s motívom výstavy „Dolnoorešanský Džbánek Vínka” 
s označením Šampión, Veľká Zlatá medaila, Zlatá medaila a 
Strieborná medaila sú ochrannou známkou organizátorov výstavy 
a podliehajú autorskému právu. 
  Usporiadateľ si vyhradzuje právo na tlač a distribúciu samolepiek 
s logom „Dolnoorešanský džbánek vínka 2023” pre ocenené vína. 
Usporiadateľ na požiadanie zašle vystavovateľovi samolepky 
podľa objednávky za vopred stanovenú cenu. Svojvoľné 
označovanie vín logom „Dolnoorešanský džbánek vínka 2023” je 
považované za porušenie štatútu súťaže a práv organizátora. 
 
Organizátori výstavy si vyhradzujú právo na dodatočné dodanie 3 
ks fliaš z najvyššie hodnotených vín pre potreby prezentácie vín 
na verejnej ochutnávke.

 


