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Slovensko je v očiach sveta 
mladou vinárskou krajinou. Čo 
vinárom prináša zaradenie sú-
ťaže DWC do vinárskej formuly 
jeden?
 Je to predovšetkým uznanie 
kvality práce celého odvetvia, 
počnúc vinármi, ktorí produ-
kujú vína, čo výborne bodu-
jú na zahraničných súťažiach, 
cez uznávaných hodnotite-
ľov. Sú garanciou kvalitatívnej 
úrovne, ktorú si organizácia 
takýchto podujatí vyžaduje. 
Slovenskí vinári môžu prihlá-
siť vzorky na renomovanú sú-
ťaž v domácom prostredí.

Ktoré vinárske súťaže sa ko-
najú pod záštitou VINOFED? 
Napríklad Vinalies Internati-
onales Paris, Bacchus Mad-
rid, tie sú na Slovensku veľ-
mi dobre známe, dovedna ide 
o sedemnásť súťaží na štyroch 
kontinentoch sveta. Slovensko 
sa stalo súčasťou mienkotvor-
nej elity a naša Danube Wine 
Challenge patrí teraz do aké-
hosi grandslamu medzinárod-
ných vinárskych súťaží.

Ste medzinárodnou degustá-
torkou vín. Ako vnímate sú-
ťaže najvyššieho rangu? 
Súťaž môže byť prijatá za čle-
na VINOFED iba vtedy, ak naj-
prv získa patronát OIV (Me-
dzinárodnej organizácie pre 
vinič a víno). Musí splniť ná-
ročné podmienky, ktoré zaru-
čujú výrobcom, obchodníkom 
aj spotrebiteľom jasné, trans-
parentné a prísne pravidlá. 
Tie platia pre samotnú orga-
nizáciu podujatia, hodnotenie 
súťažných vzoriek a výber de-
gustátorov. Záštita VINOFED 
dáva ochrannú známku, zvy-
šuje kredibilitu. Je to pridaná 
hodnota členstva v uznávanej 
federácii. 

Úspech v medzinárodnej sú-
ťaži znamená pritiahnutie po-
zornosti k vínu. Má to aj prak-
tický komerčný význam?
Napríklad networking – sie-
ťovanie jednotlivých súťaží. 
VINOFED poskytuje priestor 
na propagáciu organizá-
torských krajín, partnerov 
a sponzorov, zverejňovanie 

výsledkov a sprostredkova-
nie obchodných kontaktov. 
Využíva na to moderné ko-
munikačné kanály a poduja-
tia v rámci federácie, ale aj 
prezentáciu členských súťa-
ží, víťazných vín a vinárstiev 
na najvýznamnejšom vinár-
skom veľtrhu Prowein, kde 
vinárski odborníci vyhľadá-
vajú nové, neokukané  
vína z menej známych desti-
nácií. A sú tu aj ďalšie efek-
ty.

Napríklad?
V kurze je vínna turistika. 
Úspešné vína priťahujú po-
zornosť k miestu ich pôvo-
du. Víno sa dnes vníma v šir-
šom kontexte, je dôležitým 
prvkom komplexnej ponuky 
krajiny. Okrem vidieckej, vi-
nárskej a kulinárskej turisti-
ky je to aj kultúrne, historické 
a spirituálne dedičstvo regió-
nu, jeho prírodné podmien-
ky a mnoho pekných zážitkov, 
ktoré sprevádzajú víno. 

Pomôže DWC zviditeľniť Slo-
vensko?
Podarilo sa nám dosiahnuť, 
že kalichy RONA od známe-
ho slovenského výrobcu sa 
stali oficiálnymi kalichmi na-
šej súťaže Danube Wine Chal-
lenge a najbližšie tri roky aj 
najvýznamnejšej súťaže v La-
tinskej Amerike Catad`Or 
v Santiago de Chile. Na oboch 
súťažiach pripravujeme pre-
zentácie kvalitného slovenské-
ho skla a vína. Toto je príklad, 
ako sa slovenské výrobky 
môžu prezentovať na ďalších 

súťažiach cez sieť VINOFED. 
Aj pre Château Belá a Château 
Rúbaň, kde sa vlani konala sú-
ťaž a jej sprievodné poduja-
tia, to bola veľká propagácia. 
Rovnako aj pre slovenských 
vinárov, ktorých degustáto-
ri navštívili v rámci sprievod-
ného programu. Ukázali sme, 
že Slovensko má veľký poten-
ciál v spojitosti s vínom a jeho 
satelitmi. 

Uvedomujeme si, že úspešná 
súťaž dvíha reputáciu nielen 
vínu, ale podnecuje aj rozvoj 
odvetví súvisiacich s vínom 
a celkove zlepšuje meno Slo-
venska?
Neviem, či si to uvedomuje-
me dostatočne. Dovolím si 
spomenúť názor veľkej osob-
nosti slovenského vína Doro-
ty Pospíšilovej, ktorá nedáv-
no povedala, citujem: „Štát 
nemá vôbec predstavu, čo 
môže vinárstvo pre Sloven-
sko vykonať.“ Víno je atraktív-
ny produkt, priťahuje pozor-
nosť k Slovensku. Tí, ktorí by 
nás inak prehliadli, cez víno 

Slovensko súčasťou 
vinárskeho grandslamu

Danube Wine Challenge, medzinárodná súťaž vín organizovaná na Slovensku, sa stala členom  
prestížnej Svetovej federácie veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov VINOFED.  
Tá zastrešuje svojou autoritou špičkové súťaže vo svete. Čo to pre Slovensko znamená, 
hovorí enologička Edita Ďurčová, výkonná riaditeľka Danube Wine Challenge (DWC).

si nás všimnú. Pretože víno je 
populárne, rozvíja spoločen-
ský život, a hlavne, je veľmi 
„trendy“. Zaujímať sa o víno 
sa považuje za súčasť spolo-
čenskej etikety, víno sa stalo 
veľmi dôležitým prvkom ko-
munikácie a spoločenského 
statusu.

Ako ovplyvnila pandémia 

koronavírusu DWC? Uskutoční 
sa vôbec? 
Pôvodný májový termín sú-
ťaže sme najprv presunuli na 
koniec júla. Napokon sme sa 
rozhodli, že DWC bude 18. až 
22. novembra 2020 v Chate-
au Belá. Všetci zahraniční de-
gustátori už účasť potvrdili. 
Teším sa, že k nám na Sloven-
sko opäť prídu úžasné vinár-

ske osobnosti. Verím, že si-
tuácia sa ustáli a začiatkom 
jesene budeme môcť verej-
nosti predstaviť degustačnú 
jury DWC 2020. 

Chystáte nejakú novinku?
Novembrový termín nám 
umožní, že okrem hotových 
vín ročníka 2019 a starších 
poskytneme priestor na pre-

zentáciu mladých vín ročníka 
2020. Noviniek máme pripra-
vených niekoľko, ale viac za-
tiaľ neprezradím. 

Aký dojem zanechalo Château 
Belá?
Vynikajúci. Degustácia na 
zámku a skvelá organizácia 
dali súťaži pečať dôstojnos-
ti a výnimočnosti, čo prispe-

lo k jej vysokému ratingu. Veľ-
mi si vážime záujem zo strany 
majiteľov a manažmentu ho-
tela Château Belá o dlhodo-
bú spoluprácu s naším projek-
tom. Oceňujeme aj mediálne 
partnerstvo s denníkom Prav-
da, ktoré prispelo k šíreniu 
dobrého mena súťaže.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

  Jozef Sedlák

 Víno je atraktívny  
 produkt,  
 priťahuje  
 pozornosť  
 k Slovensku. Tí,  
 ktorí by nás inak  
 prehliadli, cez víno  
 si nás všimnú.
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Enologička Edita Ďurčová, 
výkonná riaditeľ ka Danube 
Wine Challenge (DWC).
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