
 

 PREHLIADKA VÍN  VINFEST VINICA  - ŠTATÚT  
 
 

Organizátor súťaže 
 

NEKVINUM ob čianske združenie, so sídlom Cesta slobody 466,  991 28 Vinica 
Súťaž VINFEST VINICA je nominačnou výstavou pre Národný salon vín Slovenskej republiky 2019 

Termíny 
 

• 9. –11. apríla 2019     Doručenie a preberanie vzoriek Kultúrny dom Vinica (Ul. Nekyjská č. 360, 991 28  
                                       Vinica, 11. 4. 2019 len do 12:00) 

• 12. apríla 2019               Odborné hodnotenie vín 

• 18. mája 2019                Slávnostné odovzdanie ocenení súťaže a verejná ochutnávka Kultúrny dom 
                                              Vinica o 18:00 

 
 

Podmienky účasti na prehliadke 
 
Do konkurzu možno prihlásiť prírodné hroznové vína: 
1/vína tiché biele suché 
2/ vína tiché biele polosuché a polosladké  
3/ vína tiché sladké (viac ako 45 g/l) bez rozdielu farby hrozna  
4/ vína tiché ružové suché 
5/ vína tiché ružové polosuché a polosladké 
6/ vína tiché červené suché 
7/ vína tiché červené polosuché a polosladké 
 
               Čísla kategórií aj referenčné čísla jednotlivých vín sú uvedené v závere tohto štatútu. Pod týmito číslami je po-
trebné prihlásené vína označiť na prihláške.  

Účastníci konkurzu a prehliadky zasielajú z každej prihlásenej vzorky 4 adjustované fľaše s minimálnym obje-
mom 0,75 litra v obchodnom balení a s uvedením pôvodu. Vzorky zostávajú majetkom organizátorov. Každú vzorku  
sprevádza osvedčenie o chemickom rozbore vína s nasledovnými údajmi: 
       -obsah  zbytkového cukru (g/l) 
       -obsah alkoholu (% obj.) 
       -obsah celkových kyselín 
       -obsah titrovateľných kyselín (g/l) 
       -obsah voľného a viazaného oxidu siričitého (mg/l) 
 

Cieľ prehliadky vín VINFEST VINICA 
 
              Cieľom tejto súťažnej prehliadky, ktorá je jedinou nominačnou súťažou pre NSV SR v stredoslovenskej vino-
hradníckej oblasti, je pozdvihnutie kvality vín z tejto oblasti, v neposlednom rade má slúžiť aj k podpore rozvoju vino-
hradníctva v stredoslovenskom regióne. Zámerom organizátorov je aj podpora vín vyrobených z hrozna dopestovaného 
v stredoslovenskej vinohradníckej oblasti a porovnanie ich kvality s vínami ostatných  vinohradníckych oblastí. Súťaž 
má za cieľ aj propagovať región , zvýšiť intenzitu vinárskej turistiky v okrese Veľký Krtíš. 
 

Organizácia konkurzu a zásady hodnotenia vína 
Odborné hodnotenie prihlásených vín sa vykoná dňa 12. 4. 2019 
Organizátori  konkurzu  preveria prihlášky, osvedčenia o analýze, deklaráciu kategórie a referenčné čísla. Od-

mietnu zároveň vzorky, ktoré nezodpovedajú ustanoveniam tohto štatútu. Po potvrdení platby za prihlásené vína zaradia 
organizátori vzorky do súťaže. 

Vína v konkurze sa hodnotia 100 bodovou metódou.. Hodnotia sa nasledovné senzorické vlastnosti vína: vizuál-
ne čírosť a vzhľad, jemnosť, intenzita a kvalita vône, jemnosť, intenzita, perzistencia a kvalita chuti, celková harmónia.   

Týmto vlastnostiam vína sa priraďujú nasledovné kvalifikácie: vynikajúce, veľmi dobré, dobré, vyhovujúce, ne-
vyhovujúce. Týmto kvalifikáciám sú priradené rozdielne bodové hodnoty pre tiché a šumivé vína: 
 
 
 



 
 
 

 Vynikajúce Veľmi dobré Dobré Vyhovujúce Nevyhovujúce 

 tiché vína tiché vína tiché vína tiché vína tiché vína 

Čírosť 5 4 3 2 1 
Vzhľad 10 8 6 4 2 
Vôňa 
Jemnosť 

 
            6 

5 4 3 2 

Intenzita 8 7 6 4 2 
Kvalita 16 14 12 10 8 
Chuť 
Jemnosť 

6 5 4 3 2 

Intenzita 8 7 6 4 2 
Perzistencia 8 7 6 5 4 
Kvalita 22 19 16 13 10 
Harmónia 11 10 9 8 7 
 
              Celkové ohodnotenie vína je dané súčtom bodov za jednotlivé vlastnosti vín a následnou elimináciou krajných 
hodnôt získaných od jednotlivých členov hodnotiacej komisie. Výsledné hodnotenie vína v komisii predstavuje aritme-
tický priemer zvyšných hodnôt. 
 Prezident súťaže môže nariadiť opakovanie vzorky na žiadosť väčšiny porotcov, pri veľkých bodových rozdie-
loch v hodnotení od jednotlivých porotcov, ale aj kedykoľvek podľa vlastného zváženia. 
 
 

Zloženie a činnosť hodnotiacich komisií 
 
 Organizačný výbor VINFEST VINICA vymenuje degustačné komisie zostavené z uznávaných hodnotiteľov. 
Každá komisia pozostáva minimálne zo 4 členov a z predsedu komisie. 
 Základnou zásadou hodnotenia je anonymita. Členom komisie sa deklaruje len kategória a ročník. Vzorky sa 
predkladajú plne zahalené, bez možnosti identifikácie. Vína na degustáciu sa predkladajú osobitne a v optimálnom časo-
vom slede. Predkladanie vzoriek rešpektuje postupnosť kategórií i referenčných čísel, začína sa tichými vínami bielymi, 
ružovými a červenými od najmladších k najstarším, od suchých k sladším.. Pred začiatkom hodnotenia vín jednotlivých 
kategórií sa členom komisií predstaví kalibračná vzorka, ktorá nepatrí k súťažným vzorkám. 

 
 Súťažné vína sa k posúdeniu predkladajú pri nasledovných teplotách: 

- biele       10 - 12 °C 
- ružové                   12 - 14 °C 
- červené     15 - 20 °C 

 
Udeľovanie diplomov/medailí, oceňovacie nálepky 
 
              Podmienkou udelenia šampióna v jednotlivých kategóriách  je minimálny počet prihlásených vzoriek 10.   
Šampiónov VINFEST VINICA v jednotlivých súťažných kategóriách vyberá zvláštna komisia. Do tohto výberu postupu-
jú dve najvyššie hodnotené vína z jednotlivých komisií a kategórii.  
              Organizačný výbor VINFEST VINICA sa zaväzuje neudeliť z celkového počtu súťažných vín viac ako 30% 
medailí. Pre vína označené šampión, zlatá a strieborná medaila, bude možné zakúpiť samolepky s logom VINFEST VI-
NICA, maximálne pre deklarované množstvo oceneného vína. 
 Nálepky sú ochrannou známkou súťaže VINFEST VINICA 2019. 
Podľa počtu získaných bodov sa udeľujú medaily a diplomy: 

• VELKÁ ZLATÁ medaila                             92 - 100 

• ZLATÁ medaila    88 -   91,99 

• STRIEBORNÁ medaila                84 -   87,99 
• BRONZOVÁ medaila                80 -   83,99 

 

Mimo týchto ocenení budú udelené aj špeciálne ceny: 
• Šampión VINFEST VINICA -  za najvyššie ohodnotené víno biele suché -Šampión VINFEST VINICA -  za 

najvyššie ohodnotené víno  biele ostatné 

• Šampión VINFEST VINICA – za najvyššie ohodnotené víno tiché sladké 
• Šampión VINFEST VINICA -  za najvyššie ohodnotené víno ružové  

• Šampión VINFEST VINICA – za najvyššie ohodnotené víno ružové ostatné 



• Šampión VINFEST VINICA -  za najvyššie ohodnotené tiché červené víno 
• Šampión VINFEST VINICA -  za najvyššie ohodnotené víno  červené ostatné 

• Cena OZ NEKVINUM - za najvyššie ohodnotené  víno z okresu Veľký Krtíš. 
• Cena starostu obce Vinica – za najvyššie ohodnotené  víno z Vinického vinohradníckeho rajónu 

• Cena na pamiatku Karola Zaviačiča- za najvyššie ohodnotené červené víno v okrese Veľký Krtíš 

• Cena Jána Domina – za najvyššie ohodnotené víno z odrôd Rulandské biele a modré (Pinot blanc a Pinot noir) 
vyrobené v okrese Veľký Krtíš 
 

 
Kategórie vín sú určené podľa platného vinárskeho zákona. 
 
Kategória         
I. kategória: vína tiché biele suché  
II. kategória: vína tiché biele polosuché a polosladké  
III. kategória: vína tiché sladké (viac ako 45 g/l) bez rozdielu farby hrozna 
IV. kategória: vína tiché ružové suché 
V. kategória : vína tiché ružové polosuché a polosladké 
VI. kategória: vína tiché červené suché  
VII. kategória: vína tiché červené polosuché a polosladké  
 

Prihlasovanie vzoriek   
 
              Jednu výstavnú vzorku tvoria 4 fľaše s objemom 0,75 l. Pri ľadových a slamových vinách s menším objemom 
ako 0,50 alebo 0,30 l je to  6 fliaš. Každá súťažná vzorka musí byť označená nasledujúcimi údajmi: názov odrody, 
prívlastok, ročník, názov firmy respektíve meno priezvisko vinára. 
Vzorky sa doručením stávajú majetkom usporiadateľa. Účastník si nemôže nárokovať bezplatnosť služieb na verejnej 
ochutnávke. Súťažiaci odošle buď elektronicky alebo osobne pri odovzdaní vzoriek prihlášku vín, na ktorej budú vyplne-
né všetky uvedené základné údaje o vine. 
Elektronická prihláška bude zverejnená na www.vinica.sk 
 

Účastnícky poplatok 
 
              Účastnícky poplatok , pre rok 2019 je  3,- EUR   za každú prihlásenú vzorku vína, súťažná vzorka 4 fliaš po 0,75 
litrov (príp. 0,5 litrov slamových resp. ľadových vín 6 fliaš), každú fľašu označte (odroda vína, kategória a meno účastní-
ka s adresou). Poplatok možno uhradiť na číslo účtu SK33 1100 0000 0029 4405 2536 , variabilný symbol IČO alebo 
rodné číslo (v tomto prípade vystavíme faktúru). Platiť je možné aj v hotovosti pri odovzdávaní vzoriek . 
 

Zberné miesta 
 
Kultúrny dom Vinica v čase 09:00 – 16:00 a od 9..-11.4.2019, vo štvrtok 11.4.2019 len do 12:00  
UNIMPEX Bratislava s.r.o. , Horné predmestie 3, 90021 Svätý Jur, do 9.4.2019 
Gemerprodukt Valice, Okružná 3771, Rimavská Sobota 979 0, do 9.4.2019 
 
Spôsob zveřejňováni výsledkov súťaže : 
 

• zúčastnení a odborná verejnosť dostanú výsledky súťaže elektronickou poštou  

• výsledky súťaže zverejníme na webových stránkach  www.vinica.sk,   
 
              Oficiálne vyhlásenie výsledkov spojené s kultúrnym programom bude dňa 18. 5. 2019 o 18:00 hod. 
v kultúrnom dome obce Vinica.   
 
 
 
 
 
Za organizačný výbor:              Ing. Ondrej Celleng         Ing. Gabriel Zsigmond 
 
 
 
Predseda občianskeho združenia NEKVINUM:         Alexander Petrezsél  
 


