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29. ROČNÍK VINALIES INTERNATIONALES 2023 
 

INŠTRUKCIE NA PRIHLÁSENIE A ZASLANIE VZORIEK 
 
Spoločnú účasť na tejto súťaži pre všetkých slovenských vinárov budeme 
zabezpečovať spoločne so Zväzom vinohradníkov a vinárov Slovenska  
(ZVVS). 
 

1. PRIHLÁŠKA 
 

Na žiadosť organizátora súťaže, Únie enológov Francúzska, sa zaregistrujte 
a vyplňte prihlášky ky VÝLUČNE on-line na: 
http://www.vinalies-internationales.com/en/inscription/ 
 
 NOVÍ PRIHLASOVATELIA:  
 *** Prihláste sa cez Sign in:  zvoľte si meno (login) a heslo (password) 

 Vyplňte časti: Identification a Profile  pre Vašu firmu 
 AK UŽ MÁTE VYTVORENÝ ÚČET Z MINULÝCH ROČNÍKOV: 

 *** zadajte Vaše meno a heslo. 
 
 VŠETCI PRIHLASOVATELIA: 

 Prekliknite na Registration a prihlasujte jednotlivé vzorky vkladaním povinných 
údajov  

 Pre každú vzorku načítajte Rozbor a etiketu (PS+ZS) – vo formáte PDF alebo 
JPG, spolu za každú vzorku max. 5MB (môžete načítať aj dodatočne neskôr) 

 Po zaregistrovaní všetkých vzoriek (môžete kedykoľvek doplniť ďalšiu) prejdite 
na Payment a označte spôsob úhrady: bankovým prevodom (Bank transfer).  

 Potvrďte.  
 Faktúru, ktorú Vám vygeneruje systém, ignorujte. 
 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 obidve adresy: 

sekretariatzvvs@gmail.com a edita@vinalma.sk  - kvôli evidencii a 
pre spoločné administratívne a colné vybavenie. 

 
2. VZORKY /ETIKETY /ROZBORY 

 
 Zabaľte z každej vzorky zvlášť do kartóna 4 ks fliaš (objem 0,20 až 0,75 litra), fľaše 

musia mať štandardnú obchodnú adjustáž vrátane etikety zodpovedajúcej etikete 
načítanej pri registrácii!!!!  

 V prípade, že ešte nemáte vytlačené etikety k aktuálnemu ročníku, môžete použiť 
etiketu z iného ročníka a opraviť na nej všetky údaje tak, aby zodpovedali súťažnej 
vzorke 
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 V prípade, že prihlasujete celkom nové víno, ku ktorému máte zatiaľ etikety len vo 
forme grafického návrhu, môžete ich nalepiť aj v tejto forme. 

 Rozbory: organizátor akceptuje aj rozbory z prevádzkových laboratórií, musia byť 
však podpísané enológom (technológom). Rozbor musí obsahovať: názov vína a 
ročník, číslo výrobnej dávky a množstvo (v litroch alebo v počte fliaš + nominálny 
objem). Ak je to možné, rozbor by mal byť v angličtine. 

 Na každú fľašu nalepte registračné číslo pridelené pri prihlasovaní on-line. 
 Na kartón nalepte prednú etiketu, registračné číslo a výrazne vyznačte: 

 
SAMPLES OF NO COMMERCIAL VALUE  

VINALIES INTERNATIONALES 2023  
SLOVAKIA 

 
3. ZBERNÉ MIESTO  

 
Víno Matyšák, Glejovka 10/A, 

902 01 Pezinok, 
Tel.: 0905 167 212, Ing. Miklovičová 

 
3. ÚČASTNÍCKY POPLATOK + OSTATNÉ SLUŽBY: 

 
 Účastnícky poplatok (vložné) je 75,00 € s DPH pre členov ZVVS.  
 Poplatok pre ostatných vinárov je 142,00 € s DPH.   
 Všetci slovenskí účastníci v rámci koordinovanej spoločnej účasti neplatia žiadne 

ďalšie poplatky. Dopravu zabezpečuje a hradí ZVVS. Táto je  pre všetkých 
účastníkov zdarma.  

 Úhrada vložného:    
Kliknite na príslušný link a zadajte počet vzoriek. Príde Vám zálohová faktúra a po úhrade 
aj riadna faktúra od ZVVS: 

 
a) Členovia ZVVS:   VI2023_členovia 
Ostatní vinári:  VI2023_ostatní  
 

b) TERMÍNY 
 

 Registrácia on-line pre spoločný zber: najneskôr do 7.2.2023. 
 Rozbory a etikety môžete vložiť aj dodatočne, najneskôr do 24.2.2023. 
 Vyplnenú priloženú Tabuľku s údajmi o vašej firme a so zoznamom vzoriek zašlite e-

mailom na sekretariatzvvs@gmail.com a  edita@vinalma.sk najneskôr do 7.2.2023.  
 Zber vzoriek  bude v termíne od 16.1.  do 7.2.2023, v čase od 8:00 – 16:00 hod. 
 Účastnícky poplatok – musí byť uhradený na účet ZVVS najneskôr do 7.2.2023.  

 
V prípade problémov či nejasností pri prihlasovaní on-line, alebo ďalších otázok ma 
kontaktujte telefonicky: 0903-221292 alebo mailom  edita@vinalma.sk.  

 
S pozdravom  
 

      Ing. Edita Ďurčová DipWSET & WA  


