
SZKALA 

Veľká cena Kamenice nad Hronom  

a Konkurz VELTLÍNSKYCH vín 2023 
 

Občianske združenie vinárov a vinohradníkov v Kamenici nad Hronom SZKALA vyhlasuje 

súťaž vín Veľkú cenu Kamenice nad Hronom a Konkurz veltlínskych vín 2023 

Miesto konania: Kultúrny dom, Kamenica nad Hronom 

Termín neverejnej degustácie: 23. marca 2023 

Vyhlásenie výsledkov a verejná ochutnávka všetkých vín: 25. marca 2023, 1600- 2000 

V kategórii Veltlínskych odrôd  budú udelené ceny za 1., 2. a 3. miesto. Ďalej, podobne ako v 

predošlých ročníkoch, bude vyhlásená „Veľká cena Kamenice nad Hronom 2023“ 

(Champion) a víťazi každej kategórie, do ktorej sa prihlási aspoň 10 vín. Očakávame súťažné 

vína zo Slovenska aj spoza hraníc. Výsledky budú vyhlásené po degustácii na mieste konania, 

zverejnené na internetovej stránke www.garammenti.net a www.borhirado.sk a v slovenskej a 

maďarskej tlači. Aj tu budú vyzdvihnuté Veltlínske odrody. 

Účastnícky poplatok: 5 euro za každú vzorku. 

Z každej vzorky sa odovzdávajú 2 fľaše. 

 

Vzorky sa preberajú v Kultúrnom dome v Kamenici nad Hronom 20. marca 2023 od 1700 do 

2000, prípadne po telefonickej dohode aj v inom termíne.  

Ku vzorke prosíme vyplniť prihlasovací lístok alebo na fľaši uviesť nasledujúce údaje:  

– meno, adresa, e-mailová adresa a tel. č. súťažiaceho vinára 

– názov vína, ročník 

– druh hrozna, v prípade Cuvée uviesť aj jednotlivé odrody 

– miesto pôvodu hrozna (obec) 

– kategória – viď nižšie 

– množstvo zásob (počet fliaš alebo litrov) 

Kategórie vín: 

• Biele vína (suché/polosuché) 

• Ružové vína (Rosé a Siller, suché/polosuché) 

• Červené vína (suché/polosuché) 

• Polosladké a sladké vína s prírodným zvyškovým cukrom (neskorý zber, ľadové atď.) 

• Šumivé vína, sekty 

• Prírodné / alternatívne vína 

• Zvlášť vyzdvihnutá odroda: Veltlínske (zelené, červené, biele...) – prosíme, ak máte 

možnosť, prihláste aj viac ročníkov. 

 

Vyhlásenie výsledkov a verejná ochutnávka všetkých vín:  

25. marca 2023 v sobotu, 1600-2000 – Vínne korzo a švédske stoly. V priebehu ochutnávky bude 

vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov. Poplatok za účasť pre súťažiacich: 5 euro/osoba,  

ostatní hostia: 10 euro/osoba 

Informácie, prihlásenie do súťaže: 

Poštová adresa: Michal Beňo, 943 65 Kamenica nad Hronom, č. 170 (tel: 0905 515 294) 

Odovzdávanie vzoriek: 0908 782 589 (Karol Kormos), 0908 387 194 (Mikuláš Stugel) 

E-mail: info@garammenti.net 

http://www.garammenti.net/
http://www.borhirado.sk/

