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ŠTATÚT SÚŤAŢE 

Močenský štamprlík 
 

1. CIEĽ A VÝZNAM SÚŤAŢE 

Cieľom je vytvoriť tradíciu výstavy- súťaže - ohodnotenia vystavovaných vzoriek. Neustálim 

zvyšovaním povedomia v danej oblasti.   

Prvoradým zmyslom výstavy je: 

 prezentovať kultúru výroby a konzumácie destilátov 

 vytváranie súťaživého prostredia medzi výrobcami destilátov 

 zvyšovanie kvality destilátov prostredníctvom dosiahnutých výsledkov 

 ohodnotenie dobrej práce a uznanie jej kvality prevádzkovateľov pestovateľských páleníc, 

pestovateľov ovocia a ovocných liehovarov 

 

2. DÁTUM A MIESTO KONANIA SÚŤAŢE „Močenský štamprlík“   
Dňa 3.3.2017 o 9:00 sa bude konať odborná degustácia destilátov komisiou zostavenou 

z odborníkov a o 16:00 sa bude konať verejná degustácia destilátov, za prítomnosti širokej 

verejnosti pod záštitou Slovenského Rádu rytierov destilátov v priestoroch OU Močenok. 

 

3. ORGANIZÁTORI  SÚŢAŢE 

Obec Močenok 

sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

IČO: 00 308 439, 

a 

ZO SZZ Močenok 

ul. Topoľová 1, 951 31  Močenok 

korešpondenčná adresa: ul. Chalupy č. 130, 951 31  Močenok   

a 

Pálenica Močenok, H+N Invest s.r.o. 

Škultétyho 532/14, Nitra 949 12 

IČO: 46 046 593 

a 

SLOVENSKÝ RÁD RYTIEROV DESTILÁTOV, Akademická 4,  949 01 Nitra 

IČO: 42 207 274, Reg. číslo MV SR: VVS/1-900/90-38029 

 

4. PODMIENKY ÚČASTI 

Súťaž je otvorená všetkým výrobcom destilátov, ktorí rešpektujú zmysel štatútu tejto súťaže. 

 

5. SÚŤAŢNÉ VZORKY 

Vzorka súťažného destilátu je minimálne 1 fľaša destilátu nie menšieho ako 0,35 litra. 

Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť vzorky, ktoré nespĺňajú podmienky tohto štatútu. 

Vzorky sa stávajú majetkom organizátora. 

Na prihláške a na prihlásenej vzorke destilátu je nutné uviesť tieto základné údaje : 

• názov destilátu, 

• výrobca /majiteľ, 

• rok výroby, 

• koncentrácia alkoholu (obj. %). 

 

6. KATEGÓRIE SÚŤAŢNÝCH VZORIEK 

Kategória A - jablko  

Kategória B - hruška  

Kategória C - marhuľa a broskyňa  

Kategória D - slivka  

Kategória E - čerešňa a višňa  

Kategória F – hroznové, vínne destiláty  
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Kategória G - iné ovocie  

Kategória H - obilné destiláty 

 

7. UZÁVIERKA DORUČENIA PRIHLÁŠOK A VZORIEK 

Každý prihlasovateľ musí vrátiť vyplnenú prihlášku do lehoty uzávierky do 18:00 hod. 

Vzorky musia byť doručené na náklady prihlasovateľa na zberné miesta a to v priestoroch 

Pálenice Močenok na Nitrianskej ulici 1316, Močenok 951 31 do 23.2. 2018 v pracovných 

dňoch od 8:00 do 14:00, resp. na OÚ v Močenku dňa 24.2.2018 v čase od 15:00 do 20:00. 

 

8. PRIHLASOVACÍ POPLATOK 

Pre pestovateľské pálenice a súkromné osoby je účasť v súťaži za poplatok 2€/vzorka. 
 

 

9. ZLOŢENIE HODNOTIACEJ KOMISIE 

Súťažné destiláty bude hodnotiť komisia, ktorá bude zložená z uznávaných odborníkov, ktorú 

bude menovať Slovenský Rád rytierov destilátov: 

 • predseda hodnotiacej komisie, z dôvodu zachovania kreditu danej výstavy, je riadne 

delegovaný Senátom SRRD; kópiu delegačného listu obdrží aj organizátor,  

 • predseda hodnotiacej komisie zodpovedá za priebeh degustačnej súťaže aj za výber 

degustátorov, 

 • každý z hodnotiteľov hodnotí samostatne, 

 • do hodnotiacej komisie má právo delegovať svojho zástupcu každý destilátový 

liehovar, ktorý poskytne vzorky do súťaže; meno delegovaného zástupcu riadne oznámi 

predsedovi hodnotiacej komisie. 

 

10. HODNOTENIE 

Destiláty sa budú hodnotiť 50 bodovým systémom hodnotenia. Všetky vzorky budú 

hodnotené anonymne, v osobitnej miestnosti pod dohľadom predsedu hodnotiteľskej  

komisie, v skupinách podľa jednotlivých kategórií. 

 

11. DIPLOMY A CENY 

Víťazným vzorkám sa budú udeľovať Zlaté, Strieborné a Bronzové diplomy. 

 


