
 
 

Spoločná výstava vín 2018 

 

XII. ročník VINUM ZOBORIENSIS 

a 

XIII. ročník výstavy vín 

Komjatice 

 

Štatút súťaže 
 

 

Cieľom a úlohou spoločnej výstavy vín Nitrianskej kráľovskej vínnej cesty - Združenia 

ekologického cestovného ruchu a Vinohradníckeho a vinárskeho spolku Komjatice je stretnutie 

vinohradníkov, vinárov a priateľov dobrého vína za účelom porovnania vín z Nitrianskej 

vinohradníckej oblasti s vínami z okolitých vinárskych oblastí. 

 

TERMÍNY A MIESTO KONANIA 

 

Odber vzoriek 

04. apríl 2018 v čase od 17:00 do 18:00  hod. – Recepcia Hotela OKO, Fraňa Mojtu č.6, Nitra 

05. apríl 2018 v čase od 17:00 do 19:00  hod. - Obecný úrad, Komjatice 

 

Odborná degustácia:   07. apríl 2018 - Kultúrny dom, Komjatice 

Verejná výstava vín:  21. apríl 2018 17:00 hod. - Kultúrny dom, Komjatice 

                                               Slávnostné otvorenie a vyhlásenie výsledkov o 18:00 hod. 
 

 

PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI 

 

Do súťaže sa môžu prihlásiť odrodové a značkové vína bez rozdielu ročníka a zvyškového cukru 

vyrobené v súlade so zákonom č. 313/2009 Z.z. v kategóriách: 

- vína tiché biele  

- vína tiché červené 

- vína tiché ružové 
 
 

Účastník súťaže je povinný pre potreby hodnotenia a prezentácie vín dodať 3 fľaše objemu 

0,75 l alebo 4 fľaše s objemom 0,5 l. Každá fľaša vzoriek musí byť označená čitateľne 

nasledovnými údajmi: 

- meno,adresa a tel. kontakt na vystavovateľa 

- odroda, názov vína 

- prívlastok 

- ročník 



 

 

HODNOTENIE 

 

Členovia komisií budú hodnotiť vína anonymne, podľa všeobecných zásad senzorického 

hodnotenia vína. Vína budú hodnotené 100-bodovým systémom medzinárodnej únie enológov 

U.I.O.E. 

 

BODOVANIE 

 

Zlatá medaila   88,00 – 100,00 

Strieborná medaila  82,00 – 87,99 

Bronzová medaila  78,00 – 81,99  

 

OCENENIA 

 

Šampión výstavy – vzíde z rozstrelu víťazov kategórií 

Víťaz kategórie bielych vín – vzíde z rozstrelu z najvyššie hodnotených vín v komisiách 

Víťaz kategórie červených vín – vzíde z rozstrelu z najvyššie hodnotených vín v komisiách 

Víťaz kategórie ružových vín – vzíde z rozstrelu z najvyššie hodnotených vín v komisiách 

Cena starostu obce Komjatice – najlepšie hodnotený rizling vlašský vystavovateľa z Komjatíc 

 

Osobitné ustanovenia 

 

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať. 

Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom 

množstve, ako určí Organizátor súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné 

plnenie. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace 

s výhrou a jej užívaním. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo pravidlá súťaže a štatút 

kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť.  

 

Organizačný výbor 

 

Dušan Jaššo, Ing. Pavol Cagáň, Ľudovít Gróf, Peter Vanko, Jozef Bakoš, Ján Juhás, 

Martin Seidl, Ing. Pavol Mada, Ing. Ján Gramblička, Ing. Jozef Žembery,PhD. 

  

 

 

 

 

 

V Komjaticiach 01. 03. 2018   

 

  Organizačný výbor výstavy vín v Komjaticiach 

 


