
Vážení priatelia, milovníci vínneho moku, milí hostia! 

 
Už po siedmi krát sa schádzame na oslave vína, ako najušľachtilejšieho nápoja, 

ktorého korene siahajú hlboko do minulosti až niekoľko tisícročí. Skalica sa stala 
tradičným miestom na stretávanie sa na tej najvyššej úrovni, na celoštátnej s podporou 
zahraničných producentov, na porovnanie si kvality našej produkcie vín navzájom, ako 
aj s okolitým svetom. Táto výstava je trvalo zameraná na porovnávanie si produkcie 
vín malých producentov, záhradkárov, náturistov, ako aj hobistov s profesionálnymi 
výrobcami rôznej veľkosti. Samotné výsledky súťaže v jednotlivých kategóriách 
ukazujú, že dobré víno sa dá vyrobiť aj v amatérskych podmienkach, bez drahých 
technológií, pokiaľ sa pri ich výrobe použije srdiečko a zručnosť prevzatá mnoho krát 
od dvoch a viac generácií predchodcov jednotlivých výrobcov. 

Dovoľujeme si Vás opäť po niekoľkých ročníkoch privítať späť v historických 
priestoroch Jurkovičovho spolkového domu, ktorý je k organizovaniu takýchto 
významných výstav predurčený nielen preto, že svojou rozlohou poskytuje dostatok 
priestorov pre pohodlnú ochutnávku predstavených vzoriek vín, ale aj preto, že jeho 
zakladateľ MUDr. Pavel Blaho bol veľký popularizátor Skalických vín a zakladateľ 
značky Skalický rubín. Toto víno od 5. 1. 2018 vlastní ochrannú známku Chránené 
označenie pôvodu v Európskej Únii. Sme veľmi radi, že Vám na samotnej výstave vín 
môžeme predstaviť 22 Skalických rubínov. Samozrejme sme pre Vás pripravili aj 
ostatné, známe aj menej známe odrody, vrátane veľkého výberu Slovenských 
novošľachtencov. A preto „Vitajte ve Skalici“ a cíťte sa pri svojej ceste za dobrým 
vínom čo najlepšie. 

 

Vážení  návštevníci! 

 

Dovoľte nám, aby sme Vám predstavili, čo Vás na tradičnej  Celoslovenskej 
výstave vín s medzinárodnou účasťou tu v Skalici, ktorú od roku 2010 organizuje 
Občianske združenie Vínna cesta Záhorie v úzkej spolupráci so slobodným 
kráľovským mestom Skalica,  Republikovým výborom Slovenského zväzu 
záhradkárov, našimi sponzormi a priateľmi tohto kráľovského moku, čaká. Na úvod by 
sme Vám radi poskytli niekoľko technických a organizačných informácií. 

 Sme veľmi potešení opäť sa s Vami stretnúť pri prechutnávaní najlepších 
slovenských vín a vín z Českej republiky, Rakúska a Nemecka, ktoré ich výrobcovia 
na našu súťaž dodali. V tomto roku sa na tejto výstave zišlo 805 súťažných vzoriek vín 
uchádzajúcich sa o tie najvyššie ocenenia. Výsledky tejto súťaže poukazujú na 
pozitívny trend rastu kvality slovenských a zahraničných vín, na zvyšujúci sa podiel 
slovenských  výrobcov vína na našom trhu, ako aj zvyšujúce sa nároky našich 
spotrebiteľov na kvalitu konzumovaného vína. 



 Výstavný výbor zozbieral vzorky do ôsmych kategórií, z ktorých väčšina je 
zastúpená dostatočným počtom vzoriek na to, aby ste mohli všetky tieto kategórie 
ochutnať. 

 Hlavné ceny sú zamerané na jednotlivé kategórie vín, odrody, Cenu Primátorky 
mesta Skalica, Cenu Prezidenta zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska, ktorý nad 
touto výstavou prevzal záštitu, a ďalšie. 

 Zlatá medaila bola udelená vzorke vín, ktorá získala viac ako 88 bodov vrátane. 
Vystavovateľ okrem diplomu obdrží aj medailu z tejto výstavy. Strieborná medaila sa 
udeľuje vzorke vín, ktorá získala 83 až 87,99 bodov vrátane. Šampióni jednotlivých 
kategórií a odrôd nemajú uvádzané body, ale len označenie „ŠVK“ príslušnej 
kategórie alebo VO – víťaz odrody. 

 V areáli výstavy je pre návštevníkov pripravené biele a ružové víno 
v chladiacich boxoch. V malej sále DK je prezentované biele víno, Ružové a Červené 
vína sa nachádzajú v priestore prísalia k hlavnej sále, kde Vám ponúkame miesto na 
sedenie a oddych s kultúrnym programom. Občerstvenie Vám ponúka „Občerstvenie 
ze Skalice“ v priestoroch bufetu. 

 V prípade, že potrebujete výstavu opustiť, alebo sa ísť von vyvetrať, máte to 
umožnené na základe použitia farebných náramkov. 

 Záverom Vám chceme popriať príjemný pobyt na tejto výstave, veľa pekných 
zážitkov, ochutnaných vzoriek a spokojných chvíľ. Tešíme sa, že naša náročná práca 
spojená s prípravou takéhoto podujatia sa stretáva s tak veľkým záujmom 
návštevníkov a milovníkov dobrého vína. Preto si na záver poprajme spoločné „Na 
zdravie!“ 

                     Organizačný výbor 

 

Organizačný výbor:   Ing. Ľudovít Bránecký, predseda 
      p. Ľuboš Horák, podpredseda 
      Ing. Ľudovít Horváth, člen 

p. Peter Kopeček, člen 
      Mgr. Tomáš Ozan, člen 
 
 
Hlavná degustačná komisia: Ing. Roman Janoušek predseda 
      Ing. Ľudovít Bránecký, člen 
      Ing. Jám Gajda ml., člen 
      p. Ľuboš Horák, člen 

Ing. Ľudovít Horváth, člen 
Ing. Petr Klásek, člen 
p. Peter Kopeček, člen 
Mgr. Tomáš Ozan, člen 

      Ing. Jan Pavlica, člen 
      Ing. Pavol Snopek, člen 
       



Senzorické hodnotenie vín bolo 100 bodový systém Medzinárodnej únie enológov 
(U.I.O.E.) a Medzinárodného úradu pre vinič a víno (O.I.V.) nasledovne: 
 
  Zlatý diplom a medaila od  88     bodov a viac   označenie * 
  Strieborný diplom   83  -  87,99  bodov  
 

Prehľad udelených ocenení: 

Víťaz kategórie vín bol vyhlásený v ôsmich kategóriách. 

Víťaz odrodového vína bol vyhlásený v 10-tich kategóriách, ktoré boli obsadené viac 
ako 20-timi vzorkami vín. 

Cena Primátorky mesta Skalica 
Cena za najlepšie ohodnotené značkové víno s CHOP 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. 
 

Prehľad vystavovaných vzoriek podľa krajiny pôvodu: 

Slovenská republika: 554 

Česká republika:  227 

Rakúsko:     21 

Nemecko:       3 

 

Prehľad získaných ocenení a odmien. 
    

 

 Šampión bielych vín suchých ŠVK-1    (kategória 1)    
178 Vinařství Pavlica, Zaječí Pálava 2021 vh    

      
 Šampión bielych vín polosuchých ŠVK-2    (kategória 2)    

100 
Vinkovič vinohradníctvo a vinárstvo, 
Vínosady  Kernerr 2021, pls     



 Šampión ružových vín ŠVK-3    (kategória 3)    
467 Peter Podola, Kopčany  Rosé CS 2022 nz    

      
 Šampión červených vín  ŠVK-4    (kategória 4)    

559 Vinařství Žáček, Kutná Hora, CZ Dunaj 2018    

 
 
Šampión vín sladkých bez rozdielu farby  ŠVK-5     (kategória 5)    

70 Ing. Pavol Snopek, Skalica Chardonay 2020 bv sl     
      

 
Šampión Tokajských,dezertných 
a likérových  vín  ŠVK-6     (kategória 6)               

761 Anna Nagyová – Zlatý strapec, Viničky  Tokajský výber – 4P 2009    
      

 
Šampión šumivých, perlivých vín a 
Frizzante ŠVK-7     (kategória 7)    

765 Vinárstvo WINTERBERG s.r.o., Skalica Frizzante blanc, pls     
      
 Šampión ovocných vín  ŠVK-8    (kategória 8)    

805 Vinařství Mopr Morávia, s.r.o., Hodonín Višňák 2021     

 

 
 
     

 Cena primátorky mesta Skalica     
743 VINÁRSTVO KOPEČEK s.r.o., Skalica             Skalický rubín 2021    

      
 Cena EVIRS     

153 Víno Masaryk s.r.o. Noria 2022 nz ps    
 
 Cena OZ VCZ     

559 Vinařství Žáček, Kutná Hora, CZ Dunaj 2018    
 
 Cena Vinohradníckeho spolku     

498 Víno Horváth, Skalica Psíky 5 Alibernet 2020 nz    
 
 
 

Cena Prezidenta Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska 

Peter Podola, Sasinkova 403  Kopčany 

 

 



Prehľad víťazov  odrodových vín – VO 

 

42 
 

Marián Mikula, Radošovce 
 

Hibernal, polosuché 
 

2022 
 

Vh 
 

84 
 

Vinařství Velké Bílovice s.r.o., CZ 
 

Chardonay, suché 
 

2017 
 

Vh 
 

198 
 

Rodinné vinárstvo Ďurík, Opatovská 
Nová Ves 

Rulandské biele, polosuché 
 

2022 
 

Vh 
 

238 
 

Vinařství Dušan Soviš, Blatnice pod sv. 
Antonínkem, CZ 

Rizling rýnsky, polosuché 
 

2022 
 

Nz 
 

269 
 

Vinařství Bučkovi, Sudoměřice, CZ 
 

Rulandské šedé, suché 
 

2021 
  

Nz 
 

293 
 

Peter Podola, Kopčany 
 

Rizling vlašský, polosuché 
 

2021 
 

Vh 
 

321 
 

Milan Milota Radošovce – Vieska 
 

Sauvignon, polosuché 
 

2022 
 

Vh 
 

407 
 

Víno Jan Polehňa, Blatnice pod sv. 
Antonínkem, CZ 

Veltlínske zelené, suché 
 

2022 
  

559 
 

Vinařství Žáček, Kutná Hora, CZ 
 

Dunaj 
 

2018 
  

617 
 

Vinařství Dobčákovi, Strážnice, CZ 
 

Frankovka modrá 
 

2021 
 

Nz 
 

 

 

Všetkým úspešným vystavovateľom ponúkame medailičky na fľaše v nasledovnom 
členení: 

Šampión výstavy 

Víťaz odrody 

Zlatá medaila 

Strieborná medaila 

Oprávnení odberatelia si môžu medailičky objednať u organizátora výstavy VCZ 
o.z. prostredníctvom mailovej schránky vcz@vcz.sk do 30. 4. 2023 

Cena jednej medailičky je 0,05 € 

Odber je možný osobne po dohode u organizátora, alebo poštou na dobierku resp. po 
úhrade predfaktúry, na základe zaslanej objednávky. Poštovné hradí objednávateľ. 

 Na verejnej ochutnávke je možné zakúpiť medailičky Zlatá medaila 
a Strieborná medaila priamo s uplatnením platby v hotovosti. 



Prehľad použitých skratiek, označení a počtu dodaných vzoriek  

Skratka 
Odroda, popis   

Skratka 
Odroda, popis  

použitej skratky  použitej skratky 
  Biele vína    Červené vína 

AU Aurélius  AL Alibernet 
DE Devín  AN André 
HIB Hibernal  CM Cabernet Morávia  
CH Chardonay  CS Cabernet Sauvignon 
IO Irsai Oliver  DO Dornfelder 

MM Muškát moravský  DU Dunaj 
MT Müller Thurgau  FM Frankovka modrá 
NB Neuburg  SF Skalická frankovka 
PA Pálava  ME Merlot 
RB Rulandské biele  MP Modrý Portugal 
RŠ Rulandské šedé  NE Neronet 
RR Rizling rýnsky  RM Rulandské modré 
RV Rizling vlašský  SV Svätovavrinecké 
SA Sauvignon  ZW Zweigeltrebe 
SZ Silvánske zelené  OČO Ostatné červené odrody 
TČ Tramín červený     + názov odrody (označenie) 

VZ Veltlínske zelené  ZČU Zmes červená určená 
OBO Ostatné biele odrody     + skratky odrôd v zmesi (označenie) 

   + názov odrody (označenie)  ZVČ Značkové víno červené 
ZBU Zmes biela určená  ZČ Zmes červená 

   + skratky odrôd v zmesi (označenie)    

ZVB Značkové víno biele  DV Dezertné vína 
ZB Zmes biela  LV Likérové vína 
     PV Perlivé vína, sekty, frizante 

Rosé Ružové vína  OV Ovocné vína 
Prívlastok  Deklarácia zvyškového cukru 

kab Kabinetné  ps Polosuché 
nz Neskorý zber  pls Polosladké 
vh Výber z hrozna  sl Sladké 
bv Bobuľový výber      
hv Hrozienkový výber      
cv Cibébový výber      
sl Slamové    

ľad Ľadový zber  Deklarácia ostatná 
       

  Kategórie  bar Barique 
1 Vína tiché biele suché  bz Botritický zber 
2 Vína tiché biele polosuché a polosladké    

3 Vína tichjé ružové bez rozdielu cukru    Označenie štátov 
4 Vína tiché červené bez rozdielu cukru    Slovensko 
5 Vína prírodné sladké bez rozdielu farby  CZ Česko 
6 Tokajské, likérové a dezertné  A Rakúsko 
7 Šumivé a perlivé vína  D Nemecko 
8 Ovocné vína  H Maďarsko 

 


