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Organizátor 
MESTO TRNAVA, Hlavná 1, 917 71 Trnava, 
v zastúpení Ing. Vladimír Butko, primátor mesta

Odborný garant súťaže
Ing. Róbert Müller, enológ 

Termíny
3. apríl 2013 o  8.30 h
Odborná degustácia vín súťaže Víno Tirnavia, Hotel Holiday Inn, kongresová sála, 
Hornopotočná 5, Trnava 
19. apríl 2013 13.00 – 22.00 h  prezentácia vín verejnosti, 
                                                     Mestská športová hala, Rybníková 15, Trnava
20. apríl 2013 12.00 – 22.00 h  prezentácia vín verejnosti, 
                                                      Mestská športová hala, Rybníková 15, Trnava

Súťažné kategórie 

Dodanie súťažných vzoriek 
Do súťaže možno prihlásiť hroznové vína vyrobené v súlade s platnou vinárskou 

legislatívou zaradené do vyššie uvedených kategórií. Prehliadka je otvorenou súťažou 
výrobcov domácich i zahraničných vín. 

Jednu výstavnú 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 usporiada-
teľ vyhradzuje právo vyžiadať od dodávateľa ďalšie 2 fľaše bezplatne. Každá súťažná 
vzorka musí byť označená nasledujúcimi údajmi: názov odrody, prívlastok (ak je daný), 
ročník, kategória podľa obsahu cukru vo víne, súťažná kategória, názov a sídlo výrobcu, 
respektíve meno, priezvisko a adresa vinára. Vystavovateľ priloží ku vzorkám vyplnenú 
prihlášku vín do súťaže, na ktorej budú vypísané všetky uvedené základné údaje o víne. 
Vína bez riadne označenej vzorky a vyplnenej prihlášky nebudú zaradené do súťaže. 
Všetky dodané vína sa stávajú majetkom usporiadateľa.
Prihlasovateľ na vlastné náklady zabezpečí dodanie svojich vzoriek v termíne 
6. marec – 9. marec  2013 na adresu:
Mesto Trnava, Hlavná ul. č. 1, 917 71 Trnava 
streda – sobota:  9.00  – 12.00, 13.00 – 18.00 h 
Tel.: 033/323 63 02, 0918 217 722
Upozornenie: Po uvedenom termíne nie je možné zaradiť ďalšie vzorky do súťaže.

   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 
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Hodnotenie
Členovia degustačných komisií sú poprední vinárski odborníci. Odbornú degustáciu 

vedie Ing. Róbert Müller. Komisiu tvorí nepárny počet členov. Každý člen komisie hodnotí 
anonymne za okrúhlym stolom. Výsledné bodové hodnotenie je priemerná hodnota po 
eliminácii krajných hodnôt. Do súťaže o šampióna v jednotlivých kategóriách postúpi naj-
vyššie hodnotené víno z každej komisie. O šampiónoch súťaže rozhodne komisia zložená 
z predsedov hodnotiacich komisií. 
Pre udelenie medailí platia nasledovné bodové hodnoty:
80 - 84,99   Bronzová medaila
85 - 89,99   Strieborná medaila
90 - 91,99    Zlatá medaila
92 - 100      Veľká zlatá medaila
V súlade s odporúčaním O.I.V. bude udelených maximálne 30 % medailí.

Víno Tirnavia je nominačnou súťažnou výstavou na Národný salón vín Slovenskej 
republiky 2013. 

Štatút súťaže, prihláška a výsledky hodnotenia budú zverejnené na internetovej 
stránke organizátora: www.trnava.sk a na stránkach www.mvc.sk a na www.vinko.sk.
Výsledky hodnotenia všetkých vín budú zverejnené v katalógu Víno Tirnavia 2013.

Ocenenia
Šampión výstavy
Najvyššie hodnotené víno v príslušnej súťažnej kategórii
Podmienkou na udelenie šampióna je minimálne 15 vzoriek od troch výrobcov v každej 
kategórii.

Cena primátora mesta Trnavy
za najvyššie hodnotený Rizling rýnsky
Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja
za najvyššie hodnotený Modrý Portugal

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

Účastnícky poplatok 
Poplatok za 1 vzorku je 12 eur. Uhradiť ho možno v hotovosti pri doručení vzoriek ale-

bo bankovým prevodom na účet organizátora: č. účtu 26925212/0200, variabilný symbol 
5537, VÚB Trnava. Doklad o prevode finančnej čiastky na účet organizátora prihlaso-
vateľ 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 de-
gustačný pohár s logom a katalóg. 



Cena Ing. Doroty Pospíšilovej, PhD. a Vincechu – Trnavského spolku priateľov vína
za najvyššie hodnotené víno vyrobené z novovyšľachtených slovenských odrôd

Diplom
Dostanú ho všetky ocenenené vína, zlaté medaily a víťazi kategórií, 
v ktorých nebol udelený šampión.
Strieborné medaily dostanú diplom na vyžiadanie do 30. 4. 2013

Ocenenia nebudú udelené tým vínam, ktoré ich už získali v minulých ročníkoch 
súťaže Víno Tirnavia.

Ocenenia budú odovzdané 18. apríla 2013 o 13.00 h 
na slávnostnom otvorení súťažnej výstavy vín Víno Tirnavia v Mestskej 
športovej hale.

Samolepky Víno Tirnavia 2013
Samolepky s označením šampión, zlatá medaila a strieborná medaila sú 

ochrannou známkou súťaže Víno Tirnavia. Usporiadateľ si vyhradzuje právo 
na tlač a distribúciu samolepiek s logom Víno Tirnavia na ocenené vína. Uspo-
riadateľ na požiadanie zašle vystavovateľovi samolepky podľa objednávky za 
vopred stanovenú cenu. Cenník bude uverejnený v katalógu vín súťaže Víno 
Tirnavia 2013.

Upozornenie: Samolepky Víno Tirnavia je možné použiť iba na ocenené vína, ktoré boli zatriedené 
v zmysle ustanovení § 26 zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve. 
Objednávky: klara.ondrusova@trnava.sk
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