
40. 1. ORGANIZÁTOR
Spolok vinohradníkov a vinárov Nemčiňany,
Družstevná 11, 951 81 Nemčiňany

2. TERMÍN A MIESTO SÚŤAŽE
1. mája 2022 v nedeľu o 9.00 hod.
Odborná degustácia vín súťaže DNI VÍNA NEMČIŇANY 2022 
v Kultúrnom dome v Nemčiňanoch.
Predseda hodnotiacich komisií: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.

13. – 14. mája 2022 – vždy od 14.00 do 22.00 hod.
Výstava vín DNI VÍNA NEMČIŇANY 2020, verejná degustácia 
v Kultúrnom dome v Nemčiňanoch

3. SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE
Do súťaže budú prijaté odrodové a značkové biele, ružové 
a červené prírodné hroznové vína bez rozdielu ročníka, vy-
robené v súlade so zákonom č. 313/2009 Z.z. nasledovných 
kategórií:

I. Vína biele tiché suché
(obsah zvyškového cukru 0 – 4 g/l, alebo až do 9 g/l, ak 
obsah celkových kyselín nie je o viac ako 2 g/l nižší ako 
obsah cukru),

II. Vína biele tiché polosuché, polosladké
(obsah zvyškového cukru nad 4 (9) do 45 g/l),

III. Vína ružové tiché suché, polosuché, polosladké
(obsah zvyškového cukru 0 až 45 g/l),

IV. Vína červené tiché suché
(obsah zvyškového cukru 0 – 4 g/l, alebo až do 9 g/l, ak 
obsah celkových kyselín nie je o viac ako 2 g/l nižší ako 
obsah cukru),

V. Vína červené tiché polosuché, polosladké
(obsah zvyškového cukru nad 4 (9) do 45 g/l),

VI. Vína tiché prírodne sladké, bez rozdielu farby
(nad 45 g/l zvyškového cukru).

4. DODANIE SÚŤAŽNÝCH VZORIEK
Každý súťažiaci môže prihlásiť ľubovoľný počet vzoriek. 
Z každej vzorky je potrebné dodať 4 fľaše s min. obsahom 
0,75 l, s označením (čitateľne a nezmazateľne) nasledov-
ných údajov:

• názov vína, odroda, prípadne značka,
• prívlastok (ak ho vzorka spĺňa),
• ročník,
• súťažná kategória podľa článku 3,
• vinohradnícka oblasť – rajón,
• číslo výrobnej dávky (Povinné len v prípade, že súťažiaci má 

záujem uchádzať sa o účasť na výberovej súťaži „Národný 
salón vín“, resp. používať samolepku DNI VÍNA.),

• meno a adresa vystavovateľa – firma.

Súťaž DNI VÍNA NEMČIŇANY je vybranou nominačnou vý-
stavou pre Národný salón vín Slovenskej republiky 2022.
Na priebeh súťaže bude dohliadať odborný garant súťaže 
za Národný salón vín Ing. Karol Lumnitzer.

Súťažiaci zabezpečí dopravu vzoriek na vlastné náklady, 
v termíne od 18. apríla do 25. apríla 2022, na nasledovné 
adresy – zberné miesta:
• v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod. – Obecný úrad 

Nemčiňany, Miroslava Kesegová, tel. č. 037/634 4232, 
0911 161 576

• v čase od 16.00 hod do 20.00 hod. – Anton Švec, 
Školská č. 350, Nemčiňany, tel. 0904 037 000

Vzorky možno dodať osobne, poštou, kuriérom a pod. Ku 
vzorkám pripojte aj zodpovedne vyplnenú prihlášku (najmä 
súťažné kategórie) a doklad o zaplatení poplatku.
Prihlasovací poplatok za súťažnú vzorku 5 € zaplatíte na 
zbernom mieste, poštovou poukážkou alebo bankovým 
prevodom na účet organizátora:

IBAN SK59 7500 0000 0040 2873 9366
a do poznámky uviesť meno vystavovateľa

V prípade ak nebude poplatok uhradený, vzorka sa nezaradí 
do súťaže.
Organizátori si vyhradzujú právo zakúpiť za bežné ceny 10 fliaš 
z najvyššie hodnotených vín pre potreby prezentácie verejnej 
ochutnávky. Vzorky zostávajú majetkom organizátora.

5. ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE A ZÁSADY HODNOTENIA VÍN
Hodnotenie vín bude v jednotlivých komisiách. Každý člen 
komisie hodnotí vzorky vín v kóji samostatne, nezávisle 
a anonymne na základe 100 bodového systému. Predsedov 
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a členov komisií menuje Predsedníctvo súťaže. Funkcia hod-
notiteľa je nezastupiteľná.

Degustačné vzorky budú hodnotené podľa súťažných ka-
tegórií a podľa všeobecných zásad 100 bodového senzoric-
kého hodnotenia Medzinárodného úradu pre vinič a víno 
a Medzinárodnej únie enológov (O.I.V.)/(U.I.O.E.).
Výsledné bodové hodnotenie je priemernou hodnotou 
po eliminácii krajných hodnôt. Hodnotí sa elektronicky. 
Súťaž bude realizovaná prostredníctvom IS VinkoPRO.
Z každej hodnotiacej komisie postupuje najvyššie hodno-
tené víno do finálového rozostrelu, v ktorom budú určení 
šampióni výstavy (pre kategórie I., II. a IV.). Členmi výberovej 
komisie pre finálový rozostrel sú predsedovia komisií.

Kritériá pre udeľovanie ocenení sú nasledovné:
Veľká zlatá medaila 92 – 100 bodov
Zlatá medaila  88 – 91,99 bodov
Strieborná medaila 83 – 87,99 bodov
Bronzová medaila 78 – 82,99 bodov

V súlade s odporúčaním O.I.V. bude udelených maximálne 
30 % medailí. Udelené medaily sú viazané na konkrétnu 
výrobnú dávku vína.

6. SAMOLEPKY DNI VÍNA NEMČIŇANY 2022
Samolepky s označením šampión, zlatá a strieborná medaila 
sú ochrannou známkou súťaže DNI VÍNA NEMČIŇANY 2022 
a podliehajú autorskému právu. Organizátor si vyhradzuje 
právo na tlač a distribúciu samolepiek s logom DNI VÍNA 
NEMČIŇANY 2022 pre ocenené vína. Organizátor na požia-
danie pošle súťažiacemu samolepky podľa objednávky.

Cena samolepky – medaile je 0,04 €/ks (možnosť objednať 
od 5. 5. 2022). Svojvoľné označovanie vín logom DNI VÍNA 
NEMČIŇANY 2022 je považované za porušenie štatútu sú-
ťaže a práv organizátora. Samolepky DNI VÍNA NEMČIŇANY 
2022 je možné použiť iba na ocenené vína, označené výrob-
nou dávkou, ktoré boli certifikované v zmysle čl. 27 Zákona 
č. 313/2009 Z.z.

7. VÝSLEDKY SÚŤAŽE DNI VÍNA NEMČIŇANY 2022
Štatút a výsledky súťaže budú zverejnené v katalógu vý-
stavy a na internetových stránkach www.nemcinany.sk a 
www.vinko.sk

8. CENY A DIPLOMY
Ceny a diplomy budú odovzdané pri vyhlásení výsled-
kov dňa 13. mája 2022 o 17.00 hod. v kultúrnom dome 
v Nemčiňanoch na slávnostnom otvorení verejnej degus-
tácie vín.

9. PREDSEDNÍCTVO SÚŤAŽE DNI VÍNA  
     NEMČIŇANY 2022
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD., Jozef Nízl, Ing. Stanislav Švec, 

Anton Švec, Ing. František Valkovič

10. OCENENIA SÚŤAŽE DNI VÍNA NEMČIŇANY 2022
Na základe dosiahnutých výsledkov budú vínam priznané 
nasledovné ocenenia:

• Šampión kategórie bielych suchých vín

• Šampión kategórie bielych polosuchých 
a polosladkých vín

• Šampión kategórie červených suchých vín

• Víťaz kategórie ružových vín

• Víťaz kategórie červených polosuchých a polosladkých 
vín (iba v prípade, ak sa v súťaži zúčastní min. 10 takýchto 
vín, min. od 5 výrobcov)

• Víťaz kategórie prírodne sladkých vín

• Víťazné zahraničné víno

• Víťazná kolekcia vín

• Víťazné víno tekovského vinohradníckeho rajónu

• Víťazné víno vrábeľského vinohradníckeho rajónu

• Víťazné víno zlatomoravského vinohradníckeho rajónu

• Víťazné víno z obce Nemčiňany

• Cena Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (Národný 
salón vín Slovenskej republiky) za najvyššie hodnotené 
tiché biele suché víno z produkcie ročníka 2019 a staršie.

Diplom obdržia všetky vyššie uvedené vína a 30 % naj-
vyššie hodnotených vín v prípade, ak obdržali zlaté alebo 
strieborné medaily. Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami.

11. INFORMÁCIE: 

Tomáš Slažák, Družstevná 89, 951 81, Nemčiňany 

tel.: 0907 030 228

e-mail: dnivinanemcinany@gmail.com 

PARTNERI SÚŤAŽE:  

OBEC  
NEMČIŇANY

ODBORNÝ PARTNER SÚŤAŽE: 
Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.  
Cintorínska ul. 31, 951 93 Topoľčianky

MEDIÁLNI PARTNERI:  


