
Muvina 2018 – 23. ročník medzinárodnej prehliadky vín 
Prešov 14.- 15. júna 2018 

 
 S odstupom pár dní, po vyprchaní silných emócií, si sadám k stolu 
a začínam hodnotiť tých niekoľko úžasných dní odbornej degustácie. Ako každý 
rok, aj tento dvadsiaty tretí, bol v niečom výnimočný. Našli sme nových 
priateľov, objavili sme nové vína, nové chute, ale aj nové príležitosti. Nechýbalo 
sklamanie, únava, niekedy aj bezradnosť. Ale to všetko sa pominulo vyhlásením 
prvých výsledkov a prijímaním vďaky za perfektnú organizáciu zo strany 
zúčastnených hostí.   
 Cesta k úspechu bola však aj tento rok dlhá a veľmi hrboľatá. Začiatky sú 
jednoduché, stanoviť termín – ten sa veľmi nemení, zabezpečiť hlavné priestory, 
ubytovanie pre hostí, zaslať žiadosti na potrebné miesta. Dostali sme súhlas 
z Paríža o udelení patronátu OIV, nad súťažou prevzala záštitu primátorka mesta 
Prešova, Ing. Andrea Turčanová.   

Potom prichádza na rad príprava komisií. Keďže sú tu prísne 
medzinárodné pravidlá zo strany OIV, hlavná ťarcha je na účasti zahraničných 
členov poroty. Muvina má však dobré meno za hranicami, takže to ide celkom 
dobre. Dostali sme prísľuby z Talianska, Slovinska, účasť potvrdili Chorváti aj 
Maďari, nechýbajú Poliaci. Medzi členov poroty už neodmysliteľne patrí priateľ 
z Moskvy. Aj od našich západných bratov sme dostali súhlas, takže po doplnení 
miest domácimi sa zdá byť všetko pripravené. Porotu doplnil tento rok vzácny 
hosť priamo z Paríža, zástupca GR OIV, pán Yann Juban. Bohužiaľ nás postihla 
aj krutá rana osudu. Koncom roka 2017 nás navždy opustil verný priateľ Prof. 
Francisco Javier Carmona zo Španielska.  
 Medzitým sa rozohrala hra zo súťažnými vínami. Tento rok sme si vybrali 
problémy aj za minulé roky, takže do súťaže nestihli prísť ani ruské vína, ani 
španielske, ani izraelské. Bola dohodnutá účasť gruzínskych vín, ale aj tie 
niekde ostali visieť. Takže najväčšia kolekcia vín dorazila z Moravy, na čom má 
zásluhu hlavne Národní vinařské centrum vo Valticiach. 
 Ako sa blížili dni hodnotenia, narastala aj organizačná horúčka. Vína bolo 
treba roztriediť a hlavne vyskladať do jednotlivých komisií. Každá komisia mala 
podobnú skladbu vín. Na úvod biele suché, potom kolekciu zo zvyškovým 
cukrom. Ďalšia kolekcia vín bola rozdielna, dve komisie mali ružové vína, dve 
šumivé a piata komisia hodnotila prírodne sladké resp. likérové vína. A na záver 
v každej komisii kolekcia červených vín. Za deň čakalo na porotcov teda cca 35 
vín. Podobné zloženie vín bolo pripravené aj na druhý súťažný deň. A to všetko 
pod drobnohľadom Prof. Fedora Malíka. 
 Výsledky sa spracovávali priebežne vo „výpočtovom stredisku“. Ako 
káže štatút súťaže, krajné bodové hodnoty od porotcov sa eliminovali, zo 
zvyšných sa rátal priemer. Počet medailí narastal každou hodinou a boli to 
hlavne zlaté. Veď v sumáre ich bolo 98, dve vína dostali aj dvojité zlato. 



A keďže podmienky OIV súťaže obmedzujú počet udelených medailí na 30 % 
z počtu vín, zlaté medaily s 85 bodmi ostali len ako čestné.  
 Postupne sa odhaľovali aj ocenenia najvyššie, a to tituly šampiónov pre 
každú kategóriu vín. Tento ročník súťaže zaznamenal aj v tejto voľbe 
šampiónov novinku. Prvých dvoch šampiónov, v šumivých a ružových vínach, 
sme určili pred zrakmi verejnosti počas konania slávnostného večera prvého dňa 
hodnotenia. Šampión v kategórii prírodne sladkých vín bol určený najvyšším 
počtom udelených bodov, keďže tieto vína hodnotila len jedna komisia. 
Zvyšných troch víťazov určila komisia zložená z predsedov na záver druhého 
dňa hodnotenia. Okrem týchto titulov sme udelili tri špeciálne ceny pre 
slovenských výrobcov – za najlepšie biele, tokajské a červené víno.  
 Hodnotenie sa skončilo, prvé výsledky sme zverejnili na spoločnom 
slávnostnom obede. Prvé gratulácie pre víťazov, ale aj prvé lúčenia s tými, ktorí 
si trúfajú sadnúť za volant. Tých ostatných čakal ešte malý výlet do Jasovskej 
jaskyne a kúpeľov Štós.   
 Odchodom porotcov sa však Muvina nekončí. Čakala nás dvojdňová 
ochutnávka súťažných vín pre širokú verejnosť. Počet milovníkov vína narastá 
aj na východe každým rokom, takže o zábavu nebola núdza od skorého 
popoludnia až do večera. Vína sa ochutnávali, hodnotili, niekedy aj kritizovali. 
Ale to je svet vína. 
 Nás už čaká pripraviť všetky ceny pre úspešných - vyraziť medaily, 
vytlačiť diplomy a katalógy súťaže dúfajúc, že na septembrovej slávnosti sa 
stretneme v čo najväčšom počte.  
 
Šampióni súťaže: 
 
white dry wines – Solaris pozdní zběr 2017 
 Vinářství  Šilinek, Pavlov, Czech Republic 
 
white other wines –  Tramín červený bobulový výběr 2016 
 ZD Sedlec u Mikulova, Czech Republic  
 
natural sweet wines –  Furmint cibébový výber 2016 
 Győrgy Toth, Erdőbénye, Hungary 
 
rosé wines –  Frankovka modrá rosé neskorý zber 2017  
                      Vins, s.r.o., Vinosady, Slovakia 
 
red wines –  Merlot pozdní sběr 2015 
 Habánske sklepy, s.r.o., Velké Bílovice, Czech Republic 
 
sparkling wines –  Bohemia prestige brut 2016 
                              Bohemia sekt a.s., Starý Plzenec, Czech Republic 



Doplnkové ceny: 
 
 
cena predsedu PSK 
najlepšie slovenské biele víno:       Devín výber z hrozna 2016  
                                            Movino, s.r.o., Veľký Krtíš, Slovakia 
 
cena prednostu OÚ 
najlepšie slovenské tokajské víno:  Lipovina cibébový výber 2013  
 Marián Boršoš, Kráľovský Chlmec, Slovakia 
 
cena primátorky mesta: 
najlepšie slovenské červené víno: Móže byt 2016 
 Vinárstvo Miroslav Dudo, Modra, Slovakia 

 
 
 

Prehľad výsledkov: 
 
  number of wines DGM  GM    HGM  CH 
Bulgaria  2    -  -  -  -  
Croatia  5  -  1  -  - 
Czech Republic 167  -  47         12  4  
Germany  3  -  2  1  - 
Hungary  2  1  -  -  1 
Italy   3  -  3  -  - 
Slovenia  8  -  1  1  - 
Spain   1  -  1  -  - 
Slovakia  138  1  43  6  1 
 
Together  329  2  98  20  6 
 
 
DGM  -  Double Gold Medal 
GM  -  Gold Medal 
HGM -  Honourable Gold Medal 
CH  -  Champion 
 


