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VINUM SUPERBUM 2013 
ŠTATÚT SÚŤAŽE VÍN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Tokajský inštitút vzdelávania a vedy, 

n.o. si Vás dovoľujú pozvať na 5. ročník celoslovenskej súťaže vín VINUM 

SUPERBUM 2013, ktorá sa koná dňa 16.5. 2013 pod záštitou ministra 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - prof. Ing. Ľubomíra Jahnátka, CSc. 
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Organizácia súťaže a organizačný výbor  

 
Hlavnými organizátormi súťaže sú Štátna veterinárna a potravinová správa SR 
a Tokajský inštitút vzdelávania a vedy, n.o..  
 
Prezident súťaže: 
Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. 
 
Predseda komisií: 
Ing. Marek Závracký, PhD., 0905 905 898 
 
Členovia: 
Ing. Jarmila Laudová, PhD., 0918 805 195 
Ing. Mária Chválová, 0918 805 209 
Ing. Drahoslav Oslík, 0918 805 212 
Ing. Jaroslav Krupa, 0918 805 217 
Ing. Martin Kadlečík, 0918 805 214 
Ing. Jana Jančovičová, 0905 435 531 
Ing. Ľubica Čunderlíková 
 
 

Výstavné a súťažné podmienky 
 

 Do súťaže sa môžu prihlásiť vína registrovaných slovenských výrobcov. 
Predkladáme vám štatút súťaže, ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov. 
Vystavovatelia na súťažnú degustáciu poskytnú z každej vzorky po 4 fľaše (obsah 
0,5; 0,75 l). Účastnícky poplatok za vystavovateľa je 10 eur, pričom počet vzoriek 
nie je obmedzený. Poplatok vystavovateľ uhradí bankovým prevodom na účet č. 
5038789492/0900. 
Každá fľaša musí byť označená týmito údajmi: 
- názov vína (odroda, zloženie kupáže) 
- ročník 
- prívlastok 
- meno a adresa vystavovateľa  
- kategória  pre slovenské vína 1 až 8. 
Vystavovateľ priloží so vzorkami vyplnenú prihlášku vín s hore uvedenými  údajmi. 
Súťaže sa môžu zúčastniť len vína vyrobené v zmysle platnej vinárskej legislatívy. 
 
 

Zatriedenie súťažných vín do kategórií 
1. Vína tiché biele suché / do 4 g/l / 
2. Vína tiché biele polosuché / od 4 - 12 g/l / 
3. Vína tiché biele polosladké / od 12 - 45 g/l / 
4. Vína tiché biele sladké / viac ako 45 g/l / 
5. Vína tiché ružové bez rozdielu zvyškového cukru 
6. Vína tiché červené bez rozdielu zvyškového cukru 
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7. Tokajské, dezertné a likérové vína 
8. Šumivé a perlivé vína 
 
Organizátor si vyhradzuje právo na vytvorenie každej hore uvedenej kategórie s 
minimálnym počtom 15 vzoriek. 
 

Zberné miesto vzoriek 
Na základe prihlášok s vyplnenými údajmi budú podľa regiónov  vzorky  sústreďovať:  
 
Nitrianska vinohradnícka oblasť: 
Ing. Mária Chválová, tel. 0918 805 209 
Malokarpatská oblasť: 
Ing. Laudová, PhD., tel. 0918 805 195 
Stredoslovenská oblasť: 
Ing. Oslík, tel. 0918 805 212 
Východoslovenská oblasť: 
Ing. Krupa, tel. 0918 805 217 
 
Zber vzoriek bude v termíne  od 11.3. 2013 do 7. 4. 2013. 
Upozorňujeme, že po 7. 4. 2013 nebude možné z technických príčin ďalšie 
vzorky zaradiť do súťaže. 
 

 
 
Hodnotenie vzoriek vín 
Odborná degustácia vín sa bude konať v dňoch 24.–25.4.2013 od 9,30 hod. 
v priestoroch Bratislavského hradu. Vína budú hodnotené 100 bodovým 
systémom Medzinárodnej únie enológov (O.I.V). Členovia komisie  hodnotia vína 
anonymne, každý musí byť držiteľom platného osvedčenia hodnotiteľa. Funkcia 
degustátora je čestná, bezpôžitková, bezplatne bude poskytnuté ubytovanie a  
strava. 
Výslednou známkou každej vzorky vína bude vyhodnotenie formou mediánu. Do 
finále postupujú najvyššie  hodnotené vzorky  z každej komisie.  
Tituly „Šampión VINUM SUPERBUM 2013“ získajú 
víťazi jednotlivých kategórií. Na výbere šampiónov sa zúčastňujú predsedovia 
hodnotiteľských komisii. 
 

Bodovanie 
od 93 do 100 bodov ...................„Veľká zlatá medaila“ 
od 88 do 92,99 bodov ............... „Zlatá medaila“ 
od 84 do 87,99 bodov ............... „Strieborná medaila“ 
od 75 do 83,99 bodov ............... „Bronzová medaila“ 
Podľa pravidiel O.I.V. bude udelených najviac 30 % zlatých a strieborných medailí. 
 

Hodnotenie najlepšieho grafického stvárnenia etikety a fľaše 
Za účelom ocenenia grafického stvárnenia etikety a fľaše je potrebné v prípade 
záujmu osobitne prihlásiť 1 fľašu  v originálnom  spotrebiteľskom obale. Prihlásené 
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fľaše budú  hodnotené komisiou zloženou  z popredných  grafikov, architektov 
a výtvarných umelcov Slovenska. 
 
 

Ceny VINUM SUPERBUM 2013 
 
ŠAMPIÓN 
jednotlivých súťažných  kategórií 
Cena 
MINISTRA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR 
za najvyššie hodnotenú kolekciu slovenských vín 
Cena 
ÚSTREDNÉHO RIADITEĽA 
Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR 
za najvyššie hodnotené vína v jednotlivých kategóriách 
Cena 
PREDSEDU BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  
za najvyššie hodnotenú kolekciu  vín z Bratislavského kraja  
Cena 
PRIMÁTORA MESTA BRATISLAVA 
za  najvyššie hodnotené víno súťaže VINUM SUPERBUM 2013  
Cena  
TOKAJSKÉHO INŠTITÚTU VZDELÁVANIA A VEDY 
za najvyššie hodnotené tokajské víno 
 
Cena 
ZA GRAFICKÉ STVÁRNENIE ETIKETY A FĽAŠE 
v rámci vínnych kolekcií 
Cena 
SPOLKU ARCHITEKTOV SLOVENSKA 
za významný prínos k architektúre vinárstiev 
 
 
 

Slávnostné vyhodnotenie a udeľovanie cien sa uskutoční dňa 
16.5.2013 o 12,00 hod.  v priestoroch bratislavského hradu.  

 
 
Dovoľujeme si Vás pozvať na 5. ročník súťažnej prehliadky slovenských  vín 
VINUM SUPERBUM 2013, ktorá bude otvorená  aj pre verejnosť dňa 16.5. 2013 
od 15,00 hod. v obchodnom centre EUROVEA Bratislava, Pribinova 8, 811 09 
Bratislava. 

 
Samolepky ocenených vín 
VINUM SUPERBUM 2013 
Samolepky s označením šampión, zlaté a strieborné medaile sú ochrannou známkou 
súťaže VINUM SUPERBUM 2013. 
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Usporiadateľ si vyhradzuje právo na tlač a distribúciu samolepiek s logom VINUM 
SUPERBUM 2013 a na požiadanie zašle vystavovateľovi samolepky podľa 
objednávky. 
Svojvoľné označenie vín s logom VINUM SUPERBUM 2013 je považované za 
porušenie štatútu a zasahovanie do práv usporiadateľa. 
Nahlasovanie požadovaného počtu samolepiek : 
Ing. Marek Závracký, PhD., 
ŠVPS SR, oddelenie kontroly vína 
tel.: 02/60 257 365, 0905 905 898, 0905 206 274, 
e-mail: zavracky@svps.sk 
 
 
Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo od vystavovateľov bezplatne dodať  6 fliaš z 
každého oceneného vína    ( „Šampión súťaže“ a veľká zlatá medaila)  na verejnú 
prehliadku. 
 

Štatút, prihláška a výsledky hodnotenia vín VINUM SUPERBUM 2013 budú 
zverejnené na: 

www.svps.sk, www.mvc.sk,  www.vinko.sk, www.tokajinstitut.sk, www.nvc.sk, 
www.nkvc.eu, www.nvf.sk, www.bkis.sk. 
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