
 
Organizátor: Mesto TRNAVA, v zastúpení primátor mesta Peter Bročka
 
Garant súťaže za Národný salón vín: Miloš Ševčík 
Odborný garant: Tibor Vittek
Enológ súťaže: Róbert Müller
Organizačný výbor: Klára Ondrušová, Tibor Vittek, Peter Kozinka, Jozef Viskupič, Jozef Šajbidor
 

 Termíny

Do 17. marca 2015 
Elektronické prihlasovanie vín
19. – 21. marec 2015  
Doručovanie a preberanie vzoriek
9. – 10. apríl 2015 
Odborná degustácia vín súťaže Víno Tirnavia, Marianum, spoločenská sála Arcibiskupského úradu 

24. apríl 2015
Mestská športová hala, Rybníková 15, Trnava
13.00 – 15.00 h Slávnostné odovzdávanie ocenení súťaže
15.00 – 22.00 h Degustácia súťažných vín pre verejnosť
25. apríl 2015
Mestská športová hala, Rybníková 15, Trnava
12.00 – 22.00 h Degustácia súťažných vín pre verejnosť

	 Súťažné	kategórie
 
 I. Vína tiché biele suché
 II. Vína tiché biele polosuché, polosladké
 III. Vína tiché ružové suché
 IV. Vína tiché ružové polosuché, polosladké
 V. Vína tiché červené suché 
 VI. Vína tiché červené polosuché, polosladké
 VII. Vína tiché sladké biele, ružové, červené
 VIII. Šumivé vína* 
 IX. Omšové vína 
 
Organizátori si vyhradzujú právo rozdeliť kategóriu VIII. Šumivé vína na podkategóriu šumivých vín 
s obsahom cukru do 17. gramov (Brut a extra suché) a na podkategóriu šumivých vín s obsahom  cukru  
nad 17 gramov. Taktiež si vyhradzujú právo v oboch podkategóriách vyhlásiť víťaza kategórie. 
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	 Prihlasovanie	vzoriek

Do súťaže možno prihlásiť hroznové víno vyrobené v súlade s medzinárodným zoznamom povolených 
enologických postupov schválených O.I.V. a len v tom prípade, ak spĺňa podmienky niektorej z vyššie 
uvedených kategórií, bez obmedzenia pôvodu.
Jednu súťažnú vzorku tvorí 6 fliaš s objemom 0,75 l. Pri ľadových a slamových vínach 6 fliaš s menším 
objemom. Pri týchto vínach si v prípade ocenenia usporiadateľ vyhradzuje právo vyžiadať od dodávateľa 
ďalšie 2 fľaše bezplatne. Tri fľaše sú určené na súťaž a ďalšie tri na prezentáciu vín odbornej a laickej 
verejnosti.
Súťažné vzorky sa na súťaž prihlasujú prostredníctvom elektronického formulára na portáli Vínko.sk. 
Každá súťažná vzorka musí mať vyplnené nasledujúce údaje: Názov vína, odrodová skladba vína, 
prívlastok (ak je daný), ročník, kategória podľa obsahu cukru vo víne, súťažná kategória, názov a sídlo 
výrobcu, respektíve meno, priezvisko a adresa vinára. Ďalej je potrebné vyplniť analytické parametre 
vína ako je skutočný obsah alkoholu, zvyškový cukor (redukujúce cukry) a obsah kyselín v prepočte 
na  kyselinu vínnu. V prípade, že prihlasovateľ nemá k dispozícii analytické údaje, do príslušných polí 
napíše číslicu nula. 
V zmysle pravidiel O.I.V. a požiadaviek Národného salónu vín musí byť uvedený pôvod hrozna, dátum 
zberu a cukornatosť pri zbere. 
Všetky dodané vína sa stávajú majetkom usporiadateľa. Účastník súťaže zaslaním elektronickej prihlášky 
prijíma podmienky organizátorov súťaže. 
Súťažné vzorky je možné prihlásiť do 17. marca 2015.
Upozornenie: Po uvedenom termíne nie je možné zaradiť ďalšie vzorky do súťaže.

	 Dodanie	a	preberanie	vzoriek

Prihlasovateľ na vlastné náklady zabezpečí dodanie svojich vzoriek, tak ako ich uviedol v  elektronickej 
prihláške. Každá fľaša musí byť označená názvom vína, ročníkom, prívlastkom, kategóriou podľa  obsahu 
cukru a menom výrobcu. 
Termín: 19. marec – 21. marec 2015
Adresa: Mesto Trnava, Hlavná ul. 1, 917 71 Trnava, Tel.: 0918 217 722; 0905 252 061; 0903 767 175
štvrtok – sobota: 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 h. Vjazd do areálu radnice z Vajanského ulice. 
Pozri mapku na Vínko.sk

	 Účastnícky	poplatok	

Poplatok za 1 vzorku je 12 eur. Uhradiť ho možno v hotovosti pri doručení vzoriek, alebo  bankovým 
prevodom na účet organizátora: č. účtu 26925212/0200, (IBAN SK 59 0200 0000 0000 2692 5212),  variabilný 
symbol 5537, VÚB Trnava. Doklad o prevode finančnej čiastky na účet organizátora  prihlasovateľ odovzdá 
pri dodaní vzoriek. V prípade neuhradenia poplatku budú vzorky zo súťaže vyradené. Vystavovateľ 
 dostane za jednu vzorku katalóg vín súťaže, za dve a viac vzoriek degustačný pohár s logom a katalóg. 

	 Hodnotenie
 
Každý člen komisie hodnotí anonymne a samostatne. Výsledné bodové hodnotenie je priemerná 
 hodnota po eliminácii krajných hodnôt, zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Do súťaže o  šampióna 
 (master tastingu) v jednotlivých kategóriách postúpia najvyššie hodnotené vína z každej komisie, v počte 
podľa rozhodnutia organizátora. O šampiónoch súťaže rozhodne komisia zvlášť na tento účel menovaná 
 organizátorom. 
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Pre udelenie medailí platia nasledovné bodové hodnoty:

92 – 100 Veľká zlatá medaila
90 – 91,99 Zlatá medaila
85 – 89,99 Strieborná medaila
80 – 84,99 Bronzová medaila

V súlade s odporúčaním O.I.V. bude udelených najviac 30% medailí.
Víno Tirnavia je nominačnou súťažnou výstavou na Národný salón vín Slovenskej republiky 2015. Štatút 
súťaže a výsledky hodnotenia budú zverejnené na internetovej stránke organizátora: www.trnava.sk 
a na      www.vinko.sk. Výsledky hodnotenia vín, ktoré získajú 75 bodov a viac, budú zverejnené v katalógu 
Víno Tirnavia 2015.

	 Ocenenia

Šampión výstavy
Šampiónom jednotlivých kategórií sa stane víno, ktoré získa najmenej bodov v hodnotení  mastertastingovej 
komisie. V prípade rovnosti bodov rozhoduje vyšší počet nižších bodov. V prípade, ak vína určitej  kategórie 
boli hodnotené iba v jednej komisii, má organizátor právo určiť za šampióna najvyššie  hodnotené víno 
v príslušnej súťažnej kategórii.

Podmienkou na udelenie šampióna je minimálne 15 vzoriek od troch výrobcov v kategóriách I. - VII. 
V kategóriách VIII. – IX. je podmienkou na udelenie šampióna minimálne 10 vzoriek od troch výrobcov. 

    Cena primátora mesta Trnavy
za najvyššie hodnotený Tramín červený
    Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja
za najvyššie hodnotený Modrý Portugal
    Cena starostu mesta Břeclav
za najvyššie hodnotené víno z moravskej odrody od slovenského výrobcu
    Cena trnavského arcibiskupa
za najvyššie hodnotené omšové víno
    Cena Spolku svätého Vojtecha 
za najvyššie hodnotené Veltlínske zelené
    Cena predsedu Združenia Malokarpatská vínna cesta
za najvyššie hodnotenú kolekciu minimálne troch vín od jedného výrobcu vyrobených z hrozna
z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
    Cena Doroty Pospíšilovej
za najvyššie hodnotené víno vyrobené z novovyšľachtených slovenských odrôd. 
Cenu venuje Vincech – Trnavský spolok priateľov vína
    Cena Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku
za najvyššie hodnotené biele suché víno vyrobené z hrozna slovenského pôvodu ročníka 2013 a staršie.
Jedno víno môže získa iba jednu z vyššie uvedených cien.

Okrem uvedených cien bude udelená ešte špeciálna cena súťaže Víno Tirnavia. Cena je určená pre 
 červené víno, ktoré sa vyznačuje eleganciou a má aj archivačný potenciál. Víno vyberie zvlášť na  tento 
účel menovaná komisia. Organizátor si vyhradzuje právo vyžiadať od výrobcu uvedené víno v  objeme 
postačujúcom na naplnenie jednej fľaše s minimálnym objemom 15 litrov. Fľaša bude následne  vydražená 
a výnos bude venovaný na dobročinné účely.
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Diplom
Dostanú ho všetky ocenené vína, zlaté medaily a víťazi kategórií, v ktorých nebol udelený šampión. 
 Strieborné medaily dostanú diplom na vyžiadanie do 30. 5. 2015.

 Nákup	ocenených	vín

Organizátori si vyhradzujú právo zakúpiť z vybraných ocenených vín na účely verejnej degustácie 
a následné marketingové aktivity do 24 fliaš za konečné ceny:
Akostné víno 3 €
Akostné víno s prívlastkom kabinetné, neskorý zber 4 €
Akostné víno s prívlastkom výber z hrozna, bobuľový výber 6 €
Akostné víno s prívlastkom hrozienkový výber, cibébový výber 9 €
Akostné víno s prívlastkom ľadové víno, slamové víno 10 €

 Samolepky	Víno	Tirnavia	2015

Samolepky s označením šampión kategórie, veľká zlatá medaila, zlatá medaila a strieborná medaila sú 
ochrannou známkou súťaže Víno Tirnavia. Samolepky Víno Tirnavia sú ochrannou známkou súťaže 
Víno Tirnavia. 
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