
 „ VINUM ZOBORIENSIS“ 2014    9. roč. 
a 

VÝSTAVA VÍN KOMJATICE    9. roč. 

Komjatice 2014 

 

Štatút súťažnej výstavy vín 
 

      Poslaním a cieľom súťaţe je porovnať vína z Ponitria s inými vinárskymi oblasťami 

Slovenska a zahraničia. Úlohou súťaţe je zvýšiť odbornú a kvalitatívnu úroveň vín 

vyrobených malými vinármi a porovnať ich s profesionálnymi výrobcami za účelom výmeny 

skúseností a skvalitnenia technologických postupov. 

 

Organizátori: 

Nitrianska  kráľovská  vínna cesta, Zdruţenie ekologického cestovného ruchu a 

Vinohradnícky a vinársky spolok Komjatice 

 

Termín a miesto konania súťaže: 

 

Odborná degustácia:                  12. 4. 2014  o 9
00

 hod.   –  Komjatice 

 

Výstava vín:                               26. 4. 2014 o 18
00

 hod.  –  Kultúrny dom Komjatice. 

 

Podmienky účasti: 

      Do súťaţe sa môţu prihlásiť odrodové a značkové vína bez rozdielu ročníka vyrobené 

v súlade so zákonom č. 313/2009 Z.z.,  ak ich je moţné zaradiť do jednej so súťaţných 

kategórií: 

 

1. vína biele suché /zvyškový cukor do 4 g.1
-1

 / 

2. vína biele ostatné /zvyškový cukor nad 4g.l
-1

/ 

3. vína tiché ruţové /bez rozdielu zvyškového cukru/ 

4. vína červené suché /zvyškový cukor do 4 g.1
-1

/ 

5. vína červené ostatné /zvyškový cukor nad 4g.l
-1

/ 

 

      Do súťaţe odovzdané vzorky sa stávajú majetkom usporiadateľa výstavy. Súťaţiaci, 

ktorého vzorka získa titul „Šampión“, sa zaväzuje pre účely výstavy poskytnúť 

usporiadateľovi 5 fliaš tohto vína za cenu max. 3,00 Eur /ks. 

 

      Pre potreby senzorického posúdenia a následnej prezentácie vín na výstave je potrebné: 

- z kaţdej vzorky na vlastné náklady dodať 3 ks fliaš /min. objem 0,75 l/, 

- z bobuľových výberov, slamových a ľadových vín dodať 4 ks fliaš /min. objem 0,5 l/ 

 

Kaţdá fľaša vzoriek musí byť označená čitateľne: 

      -     meno výrobcu, adresa, tel. kontakt, 

- názov vína – odroda, 

- ročník výroby, 

- prívlastok, dosiahnutá cukornatosť pri zbere, 

- obsah cukru vo víne, 

- súťaţná kategória. 



Vzorky budú  v degustačných komisiách rozdelené na malovýrobcov a veľkovýrobcov: 

 - malovýrobca – fyzická osoba 

- veľkovýrobca – podnikateľský subjekt. 

 

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 vín. Najlepšie hodnotené vína podľa predsedov komisií sú určené do rozstrelu 

o šampiónov kategórií. 

Víťaz kategórie - najvyššie hodnotené víno v kategórii - diplom pre víťaza kategórie 

/postupuje do rozstrelu o najlepšie víno/. 

 

 

Bodovanie: 

Zlatá medaila   88 – 100 bodov 

Strieborná medaila  83 – 87,99 bodov 

Bronzová medaila  75 – 82,99 bodov 

 

Medaile: 

     Budú udelené vínam, ktoré získali zlatú, striebornú a bronzovú medailu. Vína ocenené 

zlatou medailou budú mať právo pouţívať samolepiace známky s logom súťaţe. 

 

Kategórie hodnotenia: 

 

Šampión výstavy – cena ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

                        - za najlepšie hodnotené víno pochádzajúce z rozstrelu bieleho, ruţového   

   a červeného vína v kategóriách        

 

Cena predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja 

 -za najlepšie hodnotené biele víno pochádzajúce z rozstrelu všetkých bielych vín. 

 

Cena prezidenta Nitrianskej kráľovskej vínnej cesty 

- za najlepšie hodnotené červené víno pochádzajúce z rozstrelu všetkých červených vín     

   a dvoch najvyššie hodnotených ruţových vín. 

 

Cena primátora mesta Nitra 

- za najvyššie hodnotenú kolekciu vín – min. 4 vzoriek. 

 

Cena starostu obce Komjatice 

- za najlepší Rizling vlašský pre vystavovateľa z obce Komjatice. 

 

Cena za najlepšie hodnotené biele vína pochádzajúce z rozstrelu bielych vín v obidvoch 

kategóriách od malovýrobcov. 

 

Cena za najlepšie hodnotené červené víno pochádzajúce z rozstrelu červených 

a ružových vín od malovýrobcov. 

 

Putovná cena Ing. Mariána Vrabca 

- za najvyššie hodnotené víno z odrôd  RV, VZ, MT, PM a vína ZM-B 



     Predsedníctvo súťaţe má právo podľa počtu vzoriek v daných súťaţných kategóriách 

zmeniť počty do rozstrelu, prípadne zmeniť spôsob výberu šampiónov. 

 

Registrácia a odber vzoriek: 

 

7.4.2014 – 8.4.2014 v čase od 16,00 do 19,00  hod. - Reštaurácia OKO,  Fraňa Mojtu 6, Nitra 

7.4.2014 – 8.4.2014 v čase od 18,00 do 20,00 hod.  - Obecný úrad Komjatice 

                                                                                

 

 

Predsedníctvo súťaže:                                                   

Ing. Pavol Mada,  Dušan Jaššo, Ing. Ján Gramblička, Ing. Jozef Ţembery, PhD. 

doc. Ing. Jozef Húska, CSc., Ing. arch. Vladimír Libant. 

 

       

Bliţšie informácie k verejnej ochutnávke nájdete na  www.nkvc.eu. 

 

 

    Tešíme sa na Vaše vzorky vín a hlavne na Vašu účasť. 

 

 

 

 

 

                                                                                          Organizačný výbor  

 

 

 

 

 

 

Kontakty: 

Ing. Mada – prezident NKVC – tel. 0911 580 610  

Ing. Jaššo – organizačný a odborný garant súťaţe – tel.0904 441 512, 0911 629 430 

Ing. Gramblička – organizačný a odborný garant súťaţe – tel.0905 323 452 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nkvc.eu/


 

 

 

     

"VINUM ZOBORIENSIS" 2014 
VÝSTAVA VÍN KOMJATICE 

     

Prihláška 
do 9. ročníka súťažnej výstavy vín organizovaného Nitrianskou kráľovskou vínnou cestou 

a Vinohradníckym a vinárskym spolkom Komjatice 

     

výrobca  meno :    

 adresa:    

     

por.číslo názov odrody ročník 

zatriedenie 

kategória cukornatosť hrozna 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


