
 
Inštrukcie k spoločnej účasti na 16. ročníku medzinárodnej súťaže  

VINALIES MONDIAL DU ROSÉ® 2022. 
 
V prípade záujmu o spoločnú účasť na tejto súťaži: 
Vzorky treba prihlásiť on-line najneskôr do 21.3.2019! 
 
Prihlasovanie je výlučne on-line, podobne ako na VINALIES cez: 
http://www.vinalies-internationales.com/en/ 
alebo: 
http://www.mondial-du-rose.com/de/login 
 
a) ak ešte nemáte vytvorené konto: 

• Vyplňte časti: Identification a Profile  pre Vašu firmu, vytvorte si konto zadaním 
prístupových údajov a údajov o firme. 

b) ďalší postup je spoločný: 
• Po prihlásení na svoje konto kliknite na „My competitions“, zobrazí sa Vám „Vinalies 

Mondial du Rosé 2022“ 
• Prekliknite na Registration a prihlasujte jednotlivé vzorky vkladaním povinných 

údajov  
• Pre každú vzorku načítajte Rozbor a etiketu (PS+ZS) – výlučne vo formáte PDF 

alebo JPG, spolu za každú vzorku max. 5MB (môžete načítať aj dodatočne neskôr, 
najneskôr do 29.3.2019) 

• Po zaregistrovaní všetkých vzoriek - najneskôr do 28.2.2022  -  prejdite na Payment 
a zvoľte spôsob úhrady: bankovým prevodom (Bank transfer).  

• Zmeňte fakturačnú adresu (systém eviduje adresu prihlasovateľa) na Zväz: 

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska 
Pražská 15 
811 04 Bratislava, Slovakia  

VAT: SK2020799418 

Je to potrebné kvôli zmene operačného systému organizátora, inak by nemohol byť uplatnený 
špeciálny tarif pre účastníkov zo SR. 
Adresa prihlasovateľa zostáva nezmenená, teda každý účastník je evidovaný samostatne a takto 
bude figurovať v zoznamoch, PR materiáloch, na diplomoch atď. 

 
• Ihneď po prihlásení obdržíte faktúru na Váš mail, ktorý ste uviedli vo Vašom profile – 

túto ignorujte. ORGANIZÁTOROVI NEPLATÍTE NIČ! Budeme platiť spolu za 
všetky vzorky cez NSV - ako na VINALIES! 

Ø ČLENOVIA ZVVS: https://salonvin.sk/produkt/vinalies-mondial-du-rose-clenovia-zvvs/ 



Ø OSTATNÍ: https://salonvin.sk/produkt/vinalies-mondia-du-rose-ostatni/ 

• Prihlásiť môžete len vína, ktorých skladové zásoby sú minimálne 100 litrov.  
• Wine designation (brand, château, domaine...): uvádzajte značku, napr.: VÍNO JOZEF  
• Cuvée: uvádzajte  celý názov produktu, napr. BLACK LINE – CABERNET 

SAUVIGNON ROSÉ NESKORÝ ZBER  
• Ihneď po prihlásení obdržíte na Váš mail zoznam s prihlásenými vínami vrátane ich 

registračných čísel pre každú vzorku 
• TIETO ČÍSLA SLÚŽIA AKO IDENTIFIKÁCIA – OPÍŠTE SI ICH! TREBA 

ICH NALEPIŤ NA KAŽDÚ FĽAŠU AJ NA KARTÓN SO VZORKAMI!!! 
• Vyplňte priloženú Tabuľku a zašlite e-mailom na edita@vinalma.sk 
   a sekretariatzvvs@gmail.com 

 
VZORKY: 
 

1. Vzorky vína v počte 4 ks fliaš zabaľte do kartónov s preložkami. Kartóny viditeľne 
označte názvom firmy, názvom vína (resp. nalepte etiketu) a identifikačným číslom 
vzorky, ktoré Vám vygeneroval systém pri prihlásení on-line. Toto číslo treba nalepiť 
aj na každú fľašu!  

2. Kartóny označte aj nápisom SAMPLES OF NO COMMERCIAL VALUE 
VINALIES MONDIAL DU ROSÉ 2022.  

3. Vzorky sa budú zbierať  od  21.2. do 1.3.2022 na adrese:  
Víno Matyšák, Glejovka 10/A, 
902 01 Pezinok, 
Kontakt: 0905 167 212, Ing. Danka Miklovičová 
 (8:00- 16:00h v pracovných dňoch) 

 
4. Úhrada registračného poplatku a nákladov: 

Pre slovenskú spoločnú účasť platia zvýhodnené podmienky.  
Registračný poplatok:  
59,-€ + DPH za každú vzorku – členovia ZVVS 
118,- € + DPH za každú vzorku - ostatní  
 
Náklady na zber, administráciu a dopravu hradí ZVVS pre všetkých účastníkov. 
 

Vzorky vinárov, ktorí nám nepošlú Tabuľku so zoznamom svojich vín alebo 
neuhradia faktúru za poplatky, nebudú môcť byť odoslané spoločnou zásielkou!  

 
V prípade akýchkoľvek nejasností ma kontaktujte e-mailom: edita@vinalma.sk  alebo 
telefonicky: 0903-221292. 

 
S pozdravom 

 
      Ing. Edita Ďurčová DipWSET & WA 

        VINALMA, s.r.o. 
 

 


