
9.  POŽITAVSKÁ VÝSTAVA VÍN  
 

ŠURANY  2018 
 

        ŠTATÚT SÚŤAŽNEJ VÝSTAVY VÍN 

 
Poslaním a cieľom výstavy je porovnať vína z Požitavia s vínami z iných 

vinárskych oblastí Slovenska. Úlohou výstavy je tiež zvýšiť odbornú úroveň 

a možnosť porovnať vína vyrobené záhradkármi a malými vinármi, s vínami 

profesionálnych vinárskych spoločností za účelom výmeny skúseností, 

skvalitnenia technologických postupov a pozdvihnutia kultúry pitia vína. 

 

Organizačný výbor výstavy zostavený z členov ZO Slovenského zväzu 

záhradkárov  v Šuranoch týmto vydáva nasledovný štatút, záväzný pre všetkých 

vystavovateľov. 

 

Termíny a miesto konania : 
 

Odborná degustácia:   16. marec 2018 spoločenská hala Šurany 16:00 hod. 

Verejná výstava vín:   7. apríl 2018   Spoločenská hala Šurany  17:30 hod. 

Slávnostné otvorenie a vyhlásenie výsledkov o 18:00 hod.    

 

Podmienky účasti v súťaži : 
  

Do súťaže sa môžu prihlásiť odrodové a značkové vína bez rozdielu ročníka 

vyrobené v súlade so zákonom č. 313/2009 Z. z., ak ich je možné zaradiť do 

jednej z nasledovných súťažných kategórií: 

  

1. Vína tiché biele suché ( zvyškový cukor do 4 g/l), 

2. Vína tiché ružové suché (zvyškový cukor do 4 g/l), 

3. Vína tiché červené suché (zvyškový cukor do 4 g/l), 

4. Vína tiché ostatné (bez rozdielu farby; zvyškový cukor nad 4 g/l) . 

 

Do súťaže odovzdané vzorky sa stávajú majetkom usporiadateľa výstavy. 

Prihlásenie vzoriek do súťaže nie je spoplatnené. Súťažiaci, ktorého vzorka získa 

titul Šampióna výstavy, sa zaväzuje pre účely výstavy poskytnúť usporiadateľovi 

5 fliaš tohto vína za cenu max. 4 €/ks. Súťažiaci, ktorého vzorka získa titul Víťaz 

kategórie, alebo niektorú z hlavných cien, sa zaväzuje pre účely výstavy 

poskytnúť vystavovateľovi 5 fliaš tohto vína za max. 3 €/ks. 

 

  



Pre potrebu senzorického posúdenia a následnej prezentácie vín na výstave je 

potrebné:  

- z každej, do súťaže prihlásenej vzorky, na vlastné náklady dodať 3 fľaše ( 

min. objem 0,75 l), alebo 4 fľaše s objemom 0,5 l.  

 

Každá fľaša vzoriek musí byť označená čitateľne a nezmazateľne nasledovnými 

údajmi: 

  

 - meno a adresa vystavovateľa, telefónny kontakt, 

- odroda, názov vína, 

 - ročník výroby, 

 - prívlastok (dosiahnutá cukornatosť pri zbere hrozna), 

 - súťažná kategória. 

 

Hodnotenie : 
Vína budú hodnotené 100 – bodovým systémom medzinárodnej únie enológov 

U.I.O.E. Členovia komisií budú hodnotiť vína anonymne  podľa všeobecných 

zásad senzorického hodnotenia vína.    

Nesprávne deklarovaná kategória súťažného vína, bude pred samotným 

hodnotením predsedom komisie preklasifikovaná. 

 

Bodovanie : 
 

Veľká zlatá medaila   92 – 100 bodov 

Zlatá medaila    88 – 91,99 bodov 

Strieborná medaila             84 – 87,99 bodov 

Bronzová medaila            80 – 83,99 bodov 

 

V prípade, že bude komisiami udelený nízky počet zlatých medailí, vyhradzuje 

si predsedníctvo súťaže znížiť hranicu pre ich udelenie tak, aby bol počet 

zlatých medailí do 7% z celkového počtu prihlásených vzoriek.   

 

 

Vína ocenené zlatou a striebornou medailou budú mať právo používať 

samolepiace známky s logom súťaže „Šurany 2018“. Podmienky používania 

týchto známok spresní predsedníctvo súťaže.   

 

Ocenenia : 
 

Víťaz kategórie tichých bielych suchých vín 

Najvyššie ohodnotené víno z danej kategórie získa cenu „Víťaz kategórie“. 

V prípade, že víno získa aj titul “Šampión výstavy”, dostane víno ocenenia 

„Šampión výstavy aj Víťaz tejto kategórie“.  



Víťaz kategórie tichých ružových suchých vín 

Najvyššie ohodnotené víno z danej kategórie získa cenu „Víťaz kategórie“. 

V prípade, že víno získa aj titul “Šampión výstavy”, dostane víno ocenenia 

„Šampión výstavy aj Víťaz tejto kategórie“. 

 

Víťaz kategórie tichých červených suchých vín 
Najvyššie ohodnotené víno z danej kategórie získa cenu „Víťaz kategórie“. 

V prípade, že víno získa aj titul “Šampión výstavy”, dostane víno ocenenia 

„Šampión výstavy aj Víťaz tejto kategórie“. 

 

Víťaz kategórie tichých ostatných vín  
Najvyššie ohodnotené víno z danej kategórie získa cenu „Víťaz kategórie“. 

V prípade, že víno získa aj titul “Šampión výstavy”, dostane víno ocenenia 

„Šampión výstavy aj Víťaz tejto kategórie“. 

 

Cena primátora mesta Šurany  
Za najlepšie ohodnotené víno  vyrobené občanom mesta Šurany.  

 

Cena výstavného výboru za najlepšiu kolekciu vín 
Za najlepšie ohodnotenú kolekciu vín – aritmetický priemer bodov 4 najvyššie 

hodnotených súťažných vín od jedného vystavovateľa.  

 

Cena sponzorov výstavy 
Za najvyššie ocenené víno ohodnotené komisiou zostavenou zo sponzorov 

súťaže „Šurany 2018“. 

 

Cena ZO SZZ Šurany  

Cena bude udelená trom najúspešnejším vystavovateľom, členom ZO SZZ 

Šurany. 

 

Ocenenie Víťaz kategórie bude udelené, iba ak v danej kategórii bude 

minimálne 20 súťažných vzoriek. 

Cena výstavného výboru bude udelená, iba pri minimálnom počte 10 súťažných 

kolekcií/vystavovateľov. 

 

Šampión, víťazi kategórií a víťaz ceny sponzorov súťaže získajú  okrem 

diplomov aj vecné ceny. 

 

Jeden zo súťažiacich, vyžrebovaný zástupcom  sponzorov,  získa 200 l nerezovú 

nádrž na víno s plávajúcim vekom.  

Do zlosovania budú zaradené iba vzorky ocenené zlatou, striebornou a bronzovou 

medailou.  

 



Registrácia a odber vzoriek:  

 9.3.2018 od 14:00 hod. do 19:00 hod. v Spoločenskej hale v Šuranoch, 
 10.3.2018 od 09:00 hod. do 12:00 hod. v Spoločenskej hale v Šuranoch, 
 Po telefonickom dohovore s p. Cvikom tel.: 0905 209556  v dňoch 

5.3.2018 až 8.3.2018 je možné odovzdať vzorky aj v inom  dohodnutom 

termíne. 
 

Vzorky vín ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v štatúte a prinesené po 

uvedenom termíne nebudú zaradené do súťaže. 
 

Ponuka inzercie v katalógu 9. Požitavskej výstavy vín Šurany 2018 
Ponuky na inzerciu v katalógu výstavy je možné zaslať na kontakt: Ing. Peter 

Malík,  pmalik@enseco.sk., tel: 0905 681 442. Ing. Martin Hindický, 

hindickymartin@gmail.com . Cena  inzercie je jednotná 10€. Maximálna 

veľkosť je formát A6. 

 

Zoznam súťažiacich s adresami a kontaktmi bude súčasťou katalógu výstavy 9. 

PVV Šurany 2018. 

 

Výsledky odbornej degustácie  budú spracované v katalógu ku dňu konania 

verejnej výstavy dňa 7. apríla 2018 a zverejnené na Facebooku SZZ ZO Šurany 

a  webovej stránke mesta Šurany. 

 

Predsedníctvo súťaže: Ing. Štefan Ailer, PhD., Ing. Peter Porubský,  Ing. Peter 

Malík, Ľubomír Cvik, Milan Hamala, Ing. Martin Hindický 

 

Organizačný výbor: výbor ZO SZZ Šurany 

 

Odborný garant výstavy: Ing. Štefan Ailer, PhD. 

 

 

Tešíme sa na Vás a na Vaše vína! 

 

 

 

 

 

 

S úctou, 

 

organizačný výbor 9. ročníka Požitavskej výstavy vín „Šurany 2018“. 

 

mailto:pmalik@enseco.sk

