SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA
A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA

POZVÁNKA NA 13. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ VÝSTAVY VÍN „VÍNO SPU 2022“
Vážení priatelia a milovníci vína,
dňa 26.5.2022 sa uskutoční odborná degustácia a dňa 10.6.2022 verejná prehliadka 13. ročníka celoslovenskej
súťažnej výstavy vín „VÍNO SPU 2022“. Srdečne vás pozývame na účasť v súťaži, ako aj na verejnej ochutnávke
súťažných vín.
Naše motto: „Na Slovensku sa organizuje mnoho súťaží vín, ale táto, jediná, sa koná na vinohradnícko –
vinárskej, AKADEMICKEJ pôde“.

ŠTATÚT SÚŤAŽE
I. Organizátor
Ústav záhradníctva, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.
Záštitu nad podujatím prevzali:
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
a
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., dekan FZKI, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

II. Miesta konania a termíny
26. mája 2022
9:00 – 14.00 hod: odborná degustácia pod vedením odborného garanta doc. Ing. Štefana Ailera, PhD., v priestoroch
Ústavu záhradníctva (poz.: bývalej Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva), FZKI SPU v Nitre.
10. júna 2022
14.00 – 21.00 hod: Workshop a verejná prehliadka súťažných vín v priestoroch pod aulou v hlavnej budove SPU v
Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

III. Program verejnej prehliadky súťažných vín dňa 10.6.2022
14.00 – 14.10 h: Príhovory predstaviteľov SPU a FZKI.
14.15 – 15.00 h: Workshop na tému: „Sledovanie

klimatických prvkov v mikroklíme vinohradu za

účelom využitia v praxi“. Lektorom bude Ing. Milan Chudý, Vinohradník a vinár, spol. Víno Chudý, Vinohrady
nad Váhom.
15.00 – 15.15 h: Diskusia
15.15 – 15.45 h: Odovzdávanie ocenení a predstavenie víťazných vín zástupcami výrobcov:
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Cena REKTORKY SPU NITRA za šampióna v kategórii I – biele suché vína



Cena DEKANA FZKI SPU NITRA za najvyššie hodnotené víno vyrobené z hrozna zo slovenského novošľachtenca



Šampióni VÍNO SPU NITRA v kategóriách II, III, IV

 Víťaz kategórie V
 Podmienkou získania niektorého z vyššie uvedených ocenení je zastúpenie min. 10 vín v danej kategórii, min.
od piatich výrobcov.
Od 15.45 h: Prezentácia súťažných vín verejnosti spojená s verejnou degustáciou.
Vstupné pre návštevníkov verejnej degustácie je 5 €. V cene sú zahrnuté: pohár, taštička, katalóg a neobmedzená degustácia
súťažných vzoriek.

IV. Súťažné kategórie vín
Kategória I, biele suché vína: obsah zvyškového cukru 0-4 g/l, alebo až do 9 g/l, ak celkový obsah kyselín nie je o
viac ako 2 g/l nižší ako obsah cukru.
Kategória II, biele polosuché a polosladké vína: obsah zvyškového cukru 4 (9) až 45 g/l.
Kategória III, ružové suché, polosuché a polosladké vína: obsah zvyškového cukru 0 až 45 g/l.
Kategória IV, červené suché vína: obsah zvyškového cukru 0-4 g/l, alebo až do 9 g/l, ak celkový obsah kyselín nie je
o viac ako 2 g/l nižší ako obsah cukru.
Kategória V, prírodne sladké vína: bez rozdielu farby, obsah zvyškového cukru nad 45 g/l.
Slovenské novošľachtence: Víťazom sa stane a cenu dekana FZKI získa najvyššie hodnotené víno zo slovenského
novošľachtenca, bez ohľadu na kategóriu, farbu, ročník a obsah zvyškového cukru.

V. Podmienky dodania súťažných vzoriek
Do súťaže možno prihlásiť vína vyrobené v súlade s platnou vinohradnícko-vinárskou legislatívou. Z každej
prihlásenej vzorky je potrebné dodať 4 fľaše s objemom 0,75 l; resp. v prípade menšieho balenia alternatívu s
celkovým objemom min. 2,0 l.
Poplatok za účasť prvej vzorky na súťaži je 5 € a za každú ďalšiu vzorku 3 €. Poplatok sa hradí priamo pri doručení
vzorky alebo bezhotovostne na účet č.: SK40 8180 0000 0070 0006 6247, variabilný symbol: 104500. V
prihlasovacom poplatku je zahrnutý voľný vstup na verejnú degustáciu pre jedného zástupcu výrobcu, pohár na
degustáciu vína, taštička a katalóg.

VI. Prihlasovanie vín
Na prihlasovanie, zatrieďovanie, hodnotenie vzoriek a publikovanie výsledkov použijeme informačný systém
VinkoPRO, vrátane použitia tabletov pri hodnotení. Výsledky budeme publikovať na stránkach www.vinko.sk, a
www.fzki.uniag.sk.
Vína je možné prihlásiť pomocou prihlasovacieho systému cez portál www.vinko.sk, ako aj pomocou priloženej
prihlášky. Prihlasovanie vzoriek bude možné v termíne od 9.5.2022 do 20.5.2022.

VII. Hodnotenie
Vína budú hodnotené 100 - bodovým systémom O.I.V a U.I.O.E. Všetci členovia komisií sú držiteľmi osvedčenia
posudzovateľa vína a ich účasť v komisii je čestná.
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Pre udelenie medailí sú stanovené nasledovné bodové hodnoty:
80 - 83,99
Bronzová medaila
84 - 87,99
Strieborná medaila
88 – 91,99
Zlatá medaila
92 – 100
Veľká zlatá medaila
Pre vína, ktoré získali v súťaži ocenenie šampión, veľká zlatá medaila, zlatá medaila, strieborná medaila, bude
možné zakúpiť samolepky s logom súťaže.

VIII. Dodanie súťažných vzoriek a prihlášok
Súťažné vína je potrebné fyzicky doručiť v termíne od 12.5.2022 do 20.5.2022 na nasledovné odberné miesta:


Ústav záhradníctva, FZKI SPU v Nitre, v čase od 8:00 do 15:00 (Henrieta Budayová – 037/641 4229; Ing. Eduard
Pintér, PhD. - 037/641 4714).



Pivnica pod Hradom, Podzámska 1, 949 01 Nitra, v čase od 14:00 do 19:00.



Vinárstvo Dubovský a Grančič, Zuby 293, 900 21 Svätý Jur, v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:30.



Osobný odber organizátorom priamo u vinára: 18. - 20.5.2022, prosíme vyznačiť v prihláške.

Na vašu účasť sa teší organizačný výbor 13. ročníka súťažnej výstavy vín VÍNO SPU 2022 v zložení: doc. Ing. Štefan
Ailer, PhD., doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD., doc. Ing. Oleg Paulen, PhD., Ing. Eduard Pintér, PhD., Doc. Ing. Ján
Mezey, PhD., Ing. Kristína Candráková, PhD., Ing. Jakub Mankovecký, Henrieta Budayová.
Kontakt
Pre viac informácií ohľadom termínov a vložného prosím kontaktujte pani Henrietu Budayovú.
email: henrieta.budayova@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 4229

Partner podujatia:
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