Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska vyhlasuje výberovú súťaž

16. ročník
NÁRODNÝ SALÓN VÍN SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2021
Štatút
(po zohľadnení situácie spôsobenej pandémiou COVID 19)
Národný salón vín Slovenskej republiky 2021 je najvyššou súťažou vín vyrobených v Slovenskej republike
z hrozna pochádzajúceho zo Slovenskej republiky. V roku 2021 sa vzhľadom na pandémiu, keďže neprebiehali
nominačné výstavy, môžu do súťaže Národný salón vín SR 2021 prihlásiť vína podľa vlastného uváženia
prihlasovateľa.
Odborným garantom súťaže je Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska. Do kolekcie bude zaradených 100
bodovo najvyššie ohodnotených vín, ktoré získajú oprávnenie používať označenie Národný salón vín Slovenskej
republiky 2021. Vína budú celoročne umiestnené v pivniciach Apponyiho paláca v Bratislave.
PODMIENKY ÚČASTI:
Súťaž Národný salón vín Slovenskej republiky 2021 je výberovou súťažou vín. Organizátor pozve do súťaže
„Národný salón vín Slovenskej republiky 2021“ iba vína, ktoré boli vyrobené zo slovenského hrozna a spĺňajú
nasledujúce podmienky:
• vína boli vyrobené v súlade s Nariadeniami EÚ, so zákonom o vinohradníctve a vinárstve č. 313/2009 Z.z. a
platnými špecifikáciami.
• výrobca vína musí mať v čase poskytnutia vzoriek k dispozícii minimálne 500 l z prihláseného vína.
• vzorky vín budú od výrobcu adjustované tak, aby spĺňali podmienky povinné pri uvedení vína na trh.
• výrobca vína doručí 6 ks fliaš vína a elektronicky vyplnenú prihlášku v systéme VinkoPro na stránke
www.vinko.sk na základe výzvy organizátora od 5.8.2021 do 28. augusta 2021 pre vína tiché biele suché, vína
tiché biele polosuché a polosladké, vína tiché červené suché, vína tiché červené polosuché a polosladké, vína
tiché prírodne sladké, tokajské vína, ekologické vína. Vzorky vín budú od výrobcu adjustované tak, aby spĺňali
podmienky povinné pri uvedení vína na trh.
• ku každej vzorke vína poskytne výrobca údaje, ktoré môžu byť bez ďalšej kontroly zverejnené a budú
obsahovať:
- názov výrobcu, sídlo, kontaktné údaje (e-mail, č. telefónu)
- informácie o výrobcovi a jeho logo v digitálnej podobe
- názov a druh vína, vyrobené množstvo
- pôvod hrozna (oblasť, rajón, hon)
- dátum zberu hrozna
- základnú senzorickú charakteristiku a chemickú analýzu vína (obsah alkoholu, kyselín, zvyškový cukor)
- osvedčenie o zatriedení
- výrobnú šaržu (dávku)
- predajnú cenu bez DPH v súlade s cenníkom výrobcu a maloobchodný cenník výrobcu ako prílohu

Vzorky treba doručiť do 31.8.2021:

1. Vzorky zasielajte poštou/kuriérom alebo osobne priamo na Národný salón vín SR, Radničná 1, 811 04
Bratislava,
2. Vzorky môžete doručiť na adresu: Víno Matyšák, s.r.o., Glejovka 10 / A , 900 91 Pezinok
Poplatok za účasť: Vzorka vína bude zaradená do súťaže po zaplatení súťažného poplatku vo výške 33,60 € s
DPH pre členov Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska, pre nečlenov je to 42 € s DPH. Do termínu 28. 8.
2021 je potrebné uhradiť súťažný poplatok za vzorku prostredníctvom príslušného linku v e-shope
www.salonvin.sk,
Link na úhradu pre členov Zväzu:
https://salonvin.sk/produkt/narodny-salon-vin-sr-2021-clenovia-zvvs/
Link na úhradu pre nečelenov Zväzu:
https://salonvin.sk/produkt/narodny-salon-vin-sr-2021-ostatni/
Poplatok za umiestnenie vína v salóne: vína, ktoré sa dostanú do Národného salónu vín Slovenskej republiky v
roku 2021 a dodržia všetky podmienky štatútu, budú v expozícii Národného salónu vín SR v Apponyiho paláci –
Radničná 1, Bratislava umiestnené bezplatne. Zároveň budú všetky vína bezplatne zaradené aj do e-shopu
salonvin.sk.
Hodnotenie vín:
Jesenné kolo – 2. kolo súťaže prebehne 7., 8., a 9. septembra 2021 a vyberie sa 75 najlepších vín. V tomto kole
sa budú hodnotiť vína tiché biele suché, vína tiché biele polosuché a polosladké, vína tiché červené suché, vína
tiché červené polosuché a polosladké, vína tiché prírodne sladké, tokajské vína, ekologické vína.
Pri zatrieďovaní vín sa posudzuje obsah zvyškového cukru podľa predpisov platných v SR.
Z prírodne sladkých vín bude zaradených do Národného salóna vín Slovenskej republiky 2021 najviac 6
najvyššie hodnotených vzoriek.
Z tokajských vín postúpi najviac 1 najvyššie hodnotená esencia, najviac 1 najvyššie hodnotené 5 alebo 6
putňové víno, najviac 1 najvyššie hodnotené 3 al. 4 putňové víno.
Z dôvodu propagovania Chránených označení pôvodu a Chránených zemepisných označení postúpia z každej
vinohradníckej oblasti minimálne 2 vína, ak získajú aspoň 85 bodov.
V kategórii ekologické víno postúpi minimálne 1 víno, ak získa aspoň 85 bodov.
Vína v súťaži Národný salón vín SR budú posudzovať odborné komisie anonymne. Systém hodnotenia vín
prebieha prostredníctvom systému VínkoPRO. Odborná komisia má minimálne 5 členov - nezávislých
degustátorov z radov tuzemských a zahraničných odborníkov. Každá komisia musí mať predsedu, ktorý má
skúsenosti z národných či medzinárodných súťaží vín. Každá komisia hodnotí v jednom dni najviac 50 vzoriek,
priemerná doba na hodnotenie jednej vzorky musí byť minimálne 3 minúty. Funkcia hodnotiteľa v komisii je
nezastupiteľná. Pre senzorické hodnotenie vín bude použitý 100 bodový systém Medzinárodnej únie enológov.
OCENENIE:
Ocenenie „Národný salón vín SR 2021“ získava 100 najvyššie hodnotených vín po uplatnení kritérií podľa tohto
štatútu (viď vyššie). Vína, ktoré budú zaradené do Národného salónu vín SR 2021, budú ocenené diplomom
Národný salón vín Slovenskej republiky 2021. Výrobcovia vín, ktorí získali diplom, si budú môcť od
organizátora zakúpiť víťazné hologramy „Národný salón vín Slovenskej republiky 2021" v množstve
korešpondujúcom s deklarovaným disponibilným množstvom oceneného vína.

Ocenenie „Víťaz kategórie NSV SR 2021“ získava najvyššie hodnotené víno v danej kategórii. Víťaz bude
vyhlásený v prípade, že sa do danej kategórii prihlásilo najmenej 5 vín. V prípade suchých bielych, ružových
a červených vín sa víťaz určuje rozstrelom. Z každej komisie postupuje do rozstrelu najvyššie hodnotené víno.

Práva a povinnosti výrobcov vín
Doručením vzoriek vína do súťaže Národný salón vín Slovenskej republiky 202 výrobca vína potvrdzuje,
že akceptuje podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte.
Pre následnú komerčnú popularizáciu súťaže Národný salón vín Slovenskej republiky 2021 a ocenených vín
poskytne výrobca, ktorý získa ocenenie Národný salón vín SR 2021, organizátorovi 300 ks fliaš vína za predajné
ceny mínus rabat 30%. Víno sa bude dodávať do Národného salóna vín Slovenskej republiky v množstvách na
základe objednávok organizátora súťaže. Celé množstvo 300 ks fliaš vína bude mať výrobca k dispozícii aspoň
do 1. januára pre ružové a aromatické biele odrody a do 1. mája 2021 pre ostatné odrody. Výrobca vína na
základe objednávky spolu s vínom dodá organizátorovi súťaže faktúru a dodací list za dodané množstvo vína,
ktorá musí obsahovať všetky potrebné náležitosti daňového dokladu.
Výrobca vína sa zaväzuje dodať do Salóna prvú dodávku na základe objednávky vína do 10 dní. Výrobca vína
bude počas prvých 6 mesiacov od dátumu dodania vína na základe objednávky účtovať sankčné úroky
a poplatky z omeškania vo výške 0%. Zvyšný počet fliaš vína za predajné ceny mínus rabat 30% sa zaväzuje
predávajúci dodať do Salóna na základe objednávky organizátora súťaže v lehote uvedenej na objednávke.
Víno do súťaže a na následnú prezentáciu v expozícii NSV SR môže prihlásiť a dodať len výrobca vína.
Do salónu sa môže dodať len víno rovnakej výrobnej šarže ako víno, ktoré sa zúčastnilo v súťažnej degustácii na
základe štatútu Súťaže.
Výrobca vína má právo sa kedykoľvek informovať o predaji svojho vína v NSV SR.
Vína, ktoré nesplnia všetky podmienky štatútu, zaplatia ročný poplatok vo výške 350 € + DPH za vzorku a ich
výrobcovia budú vylúčení z ďalšieho ročníka súťaže.

Práva a povinnosti organizátora súťaže
• Organizátor sa zaväzuje dať prihlásené vína anonymne ohodnotiť nezávislej komisii.
Organizátor súťaže Národný salón vín Slovenskej republiky 2021 si vyhradzuje právo nezaradiť do
súťaže vzorky vín, ktorých prihláška nebude podaná elektronicky do 28.augusta 2021 pre 2. kolo súťaže
a nebude uhradený súťažný poplatok.
Vzorky vín prihlásené do súťaže zostávajú vo vlastníctve organizátorov pre účely súťaže a následnej prezentácie
vín verejnosti.
Organizátor súťaže má právo vykonať kontrolu a porovnanie kvality a množstva vína prihláseného do súťaže a
vína dodaného do Národného salóna vín SR na popularizáciu. V prípade, že analytické parametre vína dodaného
na popularizáciu budú vyhodnotené ako odlišné od analytických parametrov prihláseného vína, všetky vína tohto
výrobcu budú vylúčené zo súťaže pre aktuálny a 5 nasledujúcich ročníkov.
Organizátor súťaže má právo vyradiť nominované víno, ktoré nezodpovedá kvalitatívnym požiadavkám
a nezodpovedá údajom uvedených v prihláške prihlasovateľom.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zaradiť do Národného salónu vín Slovenskej republiky 2021 aj menší
alebo väčší počet vín – v závislosti od počtu vín, ktoré sa do súťaže nominujú a dosiahnutého bodového
ohodnotenia.
• V prípade akejkoľvek senzorickej chyby alebo choroby vína zaradeného do NSV SR 2021 je organizátor
súťaže oprávnený vyradiť takéto víno z prezentácie a predaja a predávajúci je povinný zameniť toto víno za
bezchybné a to do 2 dní od oznámenia tejto skutočnosti.
Termín uskutočnenia degustácie 2. kolo: 7., 8., 9. september 2021
Slávnostné otvorenie 16. ročníka: 1. október 2021
Garant súťaže
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, Pražská 15, 811 04 Bratislava, IČO 30806470
Prezident súťaže: Ing. Vladimír Mrva, prezident Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska
Predseda organizačného výboru: Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD., výkonná riaditeľka Zväzu
Členovia organizačného výboru: Bc. Michaela Ježíková, Ing. Peter Minárik
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky štatútu v priebehu usporiadania súťaže Národný salón vín
Slovenskej republiky.
V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať:
Národný salón vín Slovenskej republiky
Apponyiho palác, Radničná 1, Bratislava
Tel: 02/4552 99 67
Mobil: 0918 664 992
E-mail: info@salonvin.sk

