
 

 

30. Báhonská Výstava Vín 2020 
BVV 2020 

       

 

 

                    
P o z v á n k a

                     
K L U B   V I N Á R O V    B Á H O Ň   p r i    Z O  S Z Z                                    

a Obecný úrad Báhoň 

 

Vás pozývajú dňa    14. marca 2020 na  jubilejný 

30. ročník Báhonskej Výstavy Vín - BVV 2020,  

 ktorá sa koná od 14.00h do 22.00h v budove ZŠ Báhoň. 
 

  Program:     14.00 h             zahájenie 

                           16.00 h             slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien  

                           18.00 h              vinárska tombola 

                           22.00 h              záver 

Odborná degustácia sa uskutoční v utorok, 03. marca 2019 o 15.00, v Klubovej 

pivnici ZO SZZ a KVB pod ZŠ Báhoň, za účasti pozvaných renomovaných degustátorov. 

Registrácia degustátorov bude od 14.30 hod. 

 

 

                                        
Š t a t ú t

                                               . 
BVV 2020  je tridsiaty ročník báhonskej súťaže vín s  medzinárodnou účasťou 

    

Čl. 1: Organizačný výbor: 
Organizátor:    Klub vinárov Báhoň pri ZO SZZ a Obecný úrad Báhoň 

Predsedníctvo organizačného výboru:   Ing. Ivan Patoprstý za OÚ; Ing. František Šarmír za KVB;  

                                                           Juraj Gažo za ZO SZZ 

Odbornú degustáciu vedie:  Prezident súťaže Ing. Štefan Čambál 

 

Čl. 2: Poslanie a cieľ výstavy:  
1.    Odborne posúdiť a porovnať vína z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti medzi sebou, s vínami 

z ďalších oblastí Slovenska a s vínami z Moravy. 

2.    Sprostredkovať výmenu skúseností a poznatkov z vinohradnícko-vinárskeho odboru medzi 

výrobcami vína a drobnými pestovateľmi. 

3.    Nadviazať a prehĺbiť spoločenské vzťahy medzi profesionálnymi a drobnými výrobcami vína 

a spotrebiteľmi; stretnutie občanov obce Báhoň s ostatnými návštevníkmi výstavy. 

 

  
 
 



 

 

Čl. 3: Podmienky účasti: 
 Na výstavu môže každý výrobca vína prihlásiť prírodné tiché víno biele, ružové, červené a ovocné  

Každá fľaša musí mať označenie: 

 Odroda a ročník  

 Meno a adresa vystavovateľa (názov firmy , sídlo) 

 Kategória (nepovinne) - podľa zvyškového cukru vo víne (suché, polosuché, polosladké, sladké), 

postačuje kvalifikovaný odhad 

 Prívlastok (nepovinne) - podľa dosiahnutej cukornatosti hrozna   (akostné, kabinet, neskorý zber, 

výbery).  

Štartovné na BVV 2020 (ďalej len Výstava) sa nevyberá. Pre účasť na Výstave nevyžadujeme 

certifikát o pôvode hrozna. Z dôvodu zaradenia do komisie (viď Čl. 5) budú vína bez deklarácie prívlastku, 

kategórie alebo ročníka zatriedené ako akostné odrodové suché r. 2019, vína bez určenia odrody mimo 

zmesových a cuveé vín budú označené ako akostné značkové vína. Všetky vína budú registrované podľa 

údajov z etikety, podľa slovenského názvu odrody, cudzojazyčné označenie bude uvedené v poznámke. 

Vystavovateľ dodá z každej prihlásenej vzorky po 3 fľaše á 0,75l, alebo 4 fľaše menšieho objemu ako 0,75l.  

Uvedené údaje budú použité výhradne pre potreby organizácie výstavy a nebudú poskytnuté tretím osobám. 

Vystavovateľ dostane za 1 vzorku zdarma katalóg; za 2 a viac vzoriek zdarma katalóg a pohárik, ak si ich 

preberie (aj v zastúpení) v deň konania BVV. Vzorky zostávajú majetkom Organizátora. Vystavovateľ, ktorý 

získal ocenenie Šampión poskytne Organizátorovi bezplatne najmenej ďalšie 3 fľaše víťazného vína na 

účely verejnej ochutnávky. Každý vystavovateľ dáva účasťou na Výstave svoj výslovný súhlas so 

zverejnením výsledkov súťaže v katalógu BVV a na internetových stránkach  (napr. www.bahon.sk,  

www.mvc.sk). 

 

Čl. 4: Registrácia a zber vzoriek: 
Osobne v dňoch 20. a 21. február 2020 (štvrtok, piatok) od 16.00 do 19.30 v Klubovej pivnici KVB 

pod ZŠ Báhoň.  

 

Čl. 5: Organizácia degustácie a zásady hodnotenia vín: * 
Odborná degustácia sa uskutoční v utorok, 03. marca 2020 o 15.00  (registrácia od 14.30) 

v  Klubovej pivnici KVB pod ZŠ  v Báhoni, za účasti pozvaných renomovaných degustátorov. 

Odbornú degustáciu vedie Prezident súťaže.  

Vína sú hodnotené anonymne podľa 100 bodového medzinárodného systému O.I.V. podľa zásady: 

 Ak je väčšina komisií päťčlenných, rovná sa celkové hodnotenie vína aritmetickému priemeru 

stredných hodnôt, po eliminácii najvyššej a najnižšej hodnoty, (u 4 člennej komisie sa 

hodnotenie predsedu počíta 2-krát s tím, že ak sa jedno jeho hodnotenie eliminuje ako 

extrémne, druhé sa započítava do priemeru).  

 Ak je väčšina komisií štvor- a menej členná, rovná sa celkové hodnotenie vína aritmetickému 

priemeru obdŕžaných bodov od všetkých členov komisie. 

 Bodové hodnoty z komisií sa zaokrúhlia podľa matematických pravidiel na dve desatinné 

miesta. 

 

Z každej komisie postúpi najlepšie hodnotené víno (vyberú členovia komisie) do rozstrelu 

o Šampiónov. Rozstrel vykonajú pre biele víno piati a pre červené traja vylosovaní predsedovia  

komisií pod dohľadom Prezidenta na osobitnom rozstrelovom hodnotiacom hárku zvlášť pre vína 

biele, červené. Pri zhode rozstrelových bodov sa Šampión určí podľa počtu prvých umiestnení 

v rozstrele a potom podľa absolútneho súčtu bodov v základnej komisii. V katalógu výstavy bude 

uvedené, ktorá komisia hodnotila konkrétne víno. Pri Šampiónoch nebude uvedené bodové 

hodnotenie, ale označenie „Š“. 

Šampiónom sa stane víno s najnižším počtom rozstrelových bodov. Každé víno môže získať najviac 

1 ocenenie.  

Šampióna  z ružových  (min. 20 vín) a ovocných (min. 20 vín) vyberie priamo hodnotiaca komisia. 

Funkcia degustátora je čestná a nezastupiteľná.  

Organizátor sa zaväzuje, že v prípade nehodnotenia (vyradenia) vzorky komisiou, nezverejní 

identifikačné  údaje vystavovateľa, len údaje o víne, a víno nebude prezentované na výstave .  
 

http://www.bahon.sk/
http://www.mvc.sk/


 

 

Čl. 6: Udeľovanie ocenení: * * 
 

Body* *    ocenenie* * *  označenie v katalógu vecná cena 

88-100    bodov  Z- Zlato   Z   (zlatý diplom) 

83-87,99   bodov  S- Striebro   S   (strieborný diplom) 

75-82,99   bodov  B- Bronz   B   (bez diplomu) 
 

ŠB Šampión bielych vín 

ŠČ Šampión červených vín 

ŠR Šampión ružových  vín (min. 20 vzor) 

ŠO      Šampión ovocných  vín (min. 20 vzor) 

 

BŠB    Báhonský šampión bielych             (ak bude ŠB z Báhoňa, cena BŠB nebude vyhlásená) 

BŠČ Báhonský šampión červených (ak bude ŠČ z Báhoňa, cena BŠČ nebude vyhlásená) 

NBZ Cena starostu obce Báhoň                 Najlepšia báhonská zmes  

 

Mimoriadna cena KVB k 30. BVV            Víno s najvyšším bodovým hodnotením 

 

Cena Združenia MVC  -   za najvyššie hodnotenú kolekciu  4 najlepších vín od jedného výrobcu 

z oblasti MVC.  Cena združenia MVC bude udelená výrobcovi vína z Malokarpatskej 

vinohradníckej oblasti (MVO)  a z hrozna pochádzajúceho z MVO. Súťažiaci, ktorí budú o túto 

cenu súťažiť, musia označiť svoje súťažné vzorky „Vyrobené z hrozna MVO“.  Neoznačenie pôvodu 

hrozna  bude organizátor vyhodnocovať ako vína vyrobené z hrozna z iných oblastí ako MVO. 

Ďalšie ocenenia uvedie Organizátor v katalógu výstavy.  

Výrobcovia vín, ktoré získali Šampióna, zlatú alebo striebornú medailu, si môžu u Organizátora 

objednať hologramy BVV 2020 s označením Šampión, Zlatá medaila a Strieborná medaila za 

vopred stanovenú cenu. Svojvoľné označovanie vín bude Organizátor považovať za porušenie 

štatútu súťaže a môže byť dôvodom na vylúčenie vystavovateľa v nasledujúcom ročníku BVV. 

 

 

Kontakty: 
Klub vinárov Báhoň; 

e-mail: vinari.bahon@gmail.com 

 

Ing. František Šarmír  

e-mail: f.sarmir48@gmail.com 

         ☎ 0907 351 963 (Orange), 0950 803 412 („4“) 

          Juraj Gažo            

          e-mail: juro.gazo@gmail.com  

         ☎  0903 559 836 (O2),   0950 635 924 („4“) 

   

web:   www.mvc.sk/vystavy 

 
 

V Báhoni,29. januára 2020 Organizačný výbor 30. výstavy vín  BVV 2020 
 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

    * Zmena pravidiel v prospech objektívnosti hodnotenia vín vyhradená! Rozhoduje Prezident. 

  ** Organizátor si vyhradzuje právo posunu bodových hraníc potrebných pre zisk zlatých a strieborných 

medailí. Rozhoduje Organizátor. 

*** Pri dodržaní všeobecného pravidla udelenia max 30% medailí.
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