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Prihlasovanie vín do súťaží

Ak chcete prihlasovať vína do súťaží musíte sa najprv prihlásiť. Ak ste prihlasovali vína do súťaže už v
predchádzajúcom roku, použite rovnaké meno a heslo. Ak ho neviete, vyskúšajte vložiť ako meno
emailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Ak to nepomôže, napíšte na adresu
redakcia@vinko.sk. My vyhľadáme vaše prihlasovacie meno a vytvoríme nové heslo.
Následne si môžete zmeniť aj meno - email, aj heslo, ale údaje si poznačte, pretože takto vytvorený
účet neslúži len na prihlasovanie vín, ale aj na využívanie ďalších funkcií ako je napr. funkcia
degustátor v hodnotiacom systéme.
Ak doteraz nemáte vytvorený účet, musíte sa zaregistrovať:

Kliknite na PRIHLÁSENIE

Kliknite na Zaregistrujte sa!

1

Vyplňte požadované údaje:
eMail, Heslo, Nick
Email bude slúžiť ako prihlasovacie
meno a pre komunikáciu redakcie,
prípadne automatické oznamy
portálu.
Nick (prezývka, skratka) bude
zverejňovaný pri informáciách
ktorých ste autorom, preto na
portáli je to jedinečné meno.
Prezrite si pravidlá portálu pre
publikovanie a pravidlá pre
spracovanie osobných údajov. Ak
s nimi súhlasíte, opíšte kód z obrázku
a zaslaním údajov sa registrujete na
portáli vinko.sk – kliknite na Poslať
Ak ste úspešne zvládli tento krok, ste prihlásení na portáli vinko.sk. Vpravo hore, namiesto
PRIHLÁSENIE je zobrazený váš „Nick : ODHLÁSENIE“.
Kliknutím na Nick môžete meniť svoje nastavenia a údaje. Po kliku myšou na ODHLÁSENIE budete
odhlásený. Nezabudnite – prihlasovacie meno je eMail, ktorým ste sa registrovali na portáli. Tento
zároveň bude slúžiť v prípade potreby ako komunikačná adresa.
Krok 2
Následne sa zobrazí stránka na ktorej vám Ďakujeme za registráciu a ktorá obsahuje dva linky.
Link 1 vás zavedie na stránku kde môžete meniť svoje Prihlasovacie údaje, môžete požiadať o
Zastupovanie subjektov(rozumej vinárstiev), t.j. môžete uviesť v mene ktorého vinárstva chcete
prihlasovať vína. Tých vinárstiev môže byť aj viac. Prepojenie Hodnotiteľ a Žiadosť o služby si zatiaľ
nevšímajte. Dostaneme sa k nim neskôr.
Link 2 vás zavedie priamo na Zastupovanie subjektov. (viď odstavec vyššie).
Ak ste medzičasom stránku opustili dostanete sa na ňu po kliknutí na svoj Nick
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Vinári - Doplnenie subjektu / vinárstva do profilu používateľa
Prihláste sa, kliknite myšou vpravo
hore na svoj Nick. Zobrazí sa Váš
osobný profil. Kliknite v ľavom menu
na Zastupovanie subjektov

Vyplňte svoje meno, telefón a Odsek
„Subjekt, ktorý chcem zastupovať“.
Subjekt/vinárstvo vyberiete,
kliknutím na Vybrať.

Zo zoznamu vinárstiev, ktorý sa
zobrazí vyberte to svoje, resp. zistite,
či sa nachádza v zozname.
AK zadáte do filtra skrátený názov
vinárstva a stlačíte klávesnicu Enter,
alebo ikonu Filter, zobrazia sa
subjekty so zhodným názvom aký bol
zadaný. Ak jeden z nich vyhovuje,
vyberte ho kliknutím na štvorček
v prvom/ľavom stĺpci. Ak to nevyšlo,
vymažte nesprávne vybraný subjekt
zo svojho profilu (predošlá
obrazovka) a skúste to znova.
V prípade, že sa Vaša spoločnosť
nenachádza v zozname vinárstiev,
kliknite na Nový subjekt, zobrazí sa
formulár, v ktorom vyplňte údaje
o spoločnosti. AK získate oprávnenie
na zastupovanie, môžete ich
kedykoľvek doplniť, alebo zmeniť.
K formuláru môžete pripojiť aj
súbory – logo pre zobrazenie na
stránke, logo pre tlač, maloobchodný
cenník.
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Záznam zapíšete stlačením Poslať,
skontrolujte údaje a doplňte
produkciu. V prípade, že ocenenie
v súťaži sa udeľuje malému vinárstvu
do 0,3ha viníc a 30hl vína, tieto
údaje sa berú do úvahy. Ak nebudú
vyplnené stav sa berie ako nesplnená
podmienka.
Ak chcete ukončiť vypĺňanie
formuláru, stlačte Poslať a zatvoriť.
AK chýba povinný údaj, formulár
nedovolí zápis a je potrebné
skontrolovať posunutím nahor
hlásenie prečo.

Ak ste obchodník zastupujúci viacero výrobcov, alebo spoločnosť, ktorá má viacero vinárskych
značiek (prevádzok), vyplňte ešte odsek Výrobcovia / Prevádzky subjektu.
Vypĺňa sa rovnako, s tým rozdielom, že môžete vybrať zo zoznamu viacero subjektov, alebo vyplniť
potrebný počet formulárov pre prevádzky / vinárstva ktoré nie sú v zozname portálu.
Týmto spôsobom ste vyplnili žiadosť o zastupovanie vinárstva.
Následne redakcia overí údaje a zastupovanie. Ak je všetko správne, sprístupní Vám požadované
zastupovanie a zverejní zapísané subjekty. Potvrdzujúcu správu sa budeme snažiť zaslať obratom,
môže sa však stať, keďže žiadosť je overovaná, že to môže chvíľu trvať. Maximálny čas odozvy však
predpokladáme do 24h.
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Prihlasovanie súťažných vzoriek

Filozofiou systému je zadať všetky dostupné informácie do systému iba raz. Pri prihlasovaní na
ktorúkoľvek súťaž v systéme ©VinkoPRO, prihlasovateľ iba vyberie víno a nič viac nemusí zadávať. Až
do dátumu uzávierky súťaže je možné všetky dáta voľne editovať. Napríklad, ak vinár medzičasom
zistí, že z vína vypadlo pol gramu kyselín a podobne.
Ďalším benefitom je postupné vytvorenie verejne dostupnej databázy (Katalóg vín), ktorá je
naviazaná na konkrétny hon. Predpokladom je dôsledné vypĺňanie prihlasovacieho formulára,
vrátane takých detailov ako je cukornatosť hrozna pri zbere či dátum zberu. Tieto informácie môžu
byť po rokoch zaujímavé aj pre samotného vinára.

Analytické údaje.

Častou otázkou je povinnosť uvádzať obsah alkoholu, cukru a kyselín v prihláške. Argument, že
polovica vinárov tieto údaje jednoducho nevie je určitým obrazom úrovne nášho vinárstva. Nikto
nebráni žiadnej malej, výsostne lokálnej súťaži aby využívala služby systému. Ten je však určený
predovšetkým pre nominačné súťaže a tie by mali spĺňať určitú úroveň. Bez týchto údajov nie je
možné zoradiť vzorky v správnom degustačnom poradí. Preto je potrebné uviesť prívlastok, obsahu
alkoholu, cukru či kyselín. Poznať odrodu nestačí. Nároky na nominačné súťaže sa budú neustále
zvyšovať a je aj v záujme organizátorov a nakoniec aj v záujme samotných vinárov aby spĺňali isté
štandardy.
Analytické údaje v súčasnosti pre nominačné súťaže NSV SR nie sú povinné, prihlasovací formulár je
možné zapísať aj bez nich. Pri triedení vín však takéto vzorky budú hendikep a budú zaraďované na
koniec zoznamu. Niektoré súťaže majú tieto údaje povinné, vtedy pri nevyplnení organizátor má
právo vzorku eliminovať.

Hony

Keďže z vinohradníckeho pohľadu je terroir viazaný práve na hon, je vhodné každé jedno víno priradiť
k určitému honu. Tých honov môže byť aj viac, rovnako ako môže byť použitých viacero odrôd pre
jedno víno. Na Slovensku máme stovky honov a nie všetky musia byť súčasťou systému, napriek
tomu, že spolupracujeme s ÚKSÚP-om a ©VinkoPRO využíva databázu honov nemusia tu byť
uvedené všetky. Prihlasovateľ má možnosť zaviesť hon, ktorý v databáze chýba.

Prihláška

Kde je umiestnená prihláška?
Kalendár udalostí / Súťaže
Vyberte súťaž a kliknite na ňu
myšou, zobrazia sa detailné
informácie o súťaži.
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Detail súťaže

Karta Prihlášky – je ju vidieť iba ak je
zástupca vinára prihlásený v dolnej
časti obrazovky, je umiestnená ako
prvá.

Stlačte Prihláška a zobrazí sa zoznam
vín vinárstva / vinárstiev, ktoré
zastupujete. Ak ich je viac ako na
jednu stránku vyhľadajte pomocou
Filtra príslušné víno, ktoré chcete
prihlásiť do súťaže (zadaním reťazca,
alebo parametra a stlačením klávesy
enter). Výber vína – zaškrtnite
ľavom stĺpci víno, ktoré chcete
prihlásiť.
Vínko (údaje) z Katalógu portálu sa
prevezme do formuláru Prihlášky
vína do súťaže.

Vyplňte zmenené alebo doplňujúce
údaje vrátane etikety/obrázku (pre
web a pre tlač), prípadne súbor s
certifikátom a súbor s výsledkom
laboratórnych skúšok – ak to štatút
súťaže vyžaduje, alebo len pre Vaše
uloženie úplných dát, ku ktorým
budete mať prístup.
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Vyplnenie Odrody
AK víno obsahuje viaceré odrody,
zapíšete ich tak že vpravo hore v
rámčeku odrody kliknete na +.
Odobranie odrody -.
K v zozname vinohradov uvedenej
obce sa nenachádza Váš vinohrad,
doplníte ho klikom na + pri
vinohrade.
Zápis vínka do súťaže, uloženie
prihlášky vínka.
Kliknite na Poslať v strede dolu. Ešte
môžete pokračovať v editácii. Ak
kliknete na Poslať a zatvoriť
a kľúčové údaje sú vyplnené správne,
tento sa uzatvorí. Žiaden strach
kedykoľvek ho ešte môžete doplniť,
zmeniť, alebo vymazať (v zozname
prihlásených vín).
Ak údaje nie sú správne, formulár sa
neuzavrie. Chybový oznam nájdete
pri položke ktorú je potrebné
opraviť, alebo doplniť. Preto je
vhodné vrátiť sa na začiatok
formulára.
Pokiaľ sa víno nenachádza
v zozname portálu, zapíšte, pridajte
víno, ktoré nie je v Katalógu vín
kliknutím na Pridať víno – vľavo
hore.
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Formulár pre pridanie vínka je
prázdny. Vyplňte v ňom čo najviac
údajov vrátane obrázkov.
Vyplňte ako prvú súťažnú kategóriu
a odberné miesto (ak to štatút
súťaže vyžaduje). Postupne prejdite
všetky údaje. Po uložení vínka sa
zobrazí v zozname prihlásených vín
Prihlášky.

Zoznam prihlásených vín - karta
Prihláška

Kontrola údajov prihlášky
Vpravo hore je možné urobiť
formálnu kontrolu prihlášky.
Zobrazia sa všetky informácie
o nevyplnených/ chybných údajoch.
Oprava a doplnenie, výmaz údajov
priamo z karty Prihláška. Kliknutím
na pero v štvorčeku vpravo na
položke (platí aj o údajoch výrobcu)
sa otvorí formulár pomocou ktorého
je možné upraviť údaje. Kliknutím na
„-„ je možné vymazať vínko
z prihlášky.
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Oprava prihlášky počas kontroly
Po vykonaní akcie Kontrola prihlášky
sa zobrazia jej výsledky. Vpravo pri
každej položke sa nachádza ikona
„pera“. Ak po kliknutí na “pero“ je
možné opraviť položku prihlášky.

Tlač prihlášky a registračného čísla
pre označenie balíka so vzorkou.
Klikom na tlačidlo „ Vygenerovať
a stiahnuť súbor na tlač “ tento
môžete vytlačiť na svojej lokálnej
tlačiarni:
•
•

•

Prvá strana sú súhrnné
údaje prihlášky (pre vinára)
Ďalšie stránky – každá pre
samostatné vínko, môžete
ju vložiť do balíka so
vzorkou
Stránky na konci slúžia pre
označenie balíka zvonku

Porotcovia

Aby porotca (hodnotiteľ, degustátor) mohol pracovať so systémom, je potrebné aby sa zaregistroval
na portáli vínko.sk, viď Registrácia používateľa. Aby mohol využívať elektronické hodnotenie vín, je
potrebné aby vykonal nasledovné kroky vo svojom profile.
Kliknite myšou na svoj Profil – Nick
vpravo hore.
Zobrazia sa doterajšie oprávnenia.
Z menu na ľavej strane obrazovky
vyberte záložku Hodnotiteľ.
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Zobrazí sa formulár pre vyplnenie
údajov hodnotiteľa.
Môžete nahrať svoju fotografiu –
vhodné pre publikovanie
degustátorov pri súťažiach, rovnako
aj kontaktné údaje.
Všetky údaje nie sú povinné ale sú
užitočné pre usporiadateľa súťaže.
Ak vyplníte svoje bankové údaje (nie
sú povinné), slúžia len pre potreby
usporiadateľa súťaže.
CV časť vzdelanie, certifikáty,
skúsenosti môžu byť publikované pri
konkrétnej súťaži, na ktorej sa
zúčastníte. Časť preferencie je
informácia pre usporiadateľa aby ju
mohol brať do úvahy pri zostavovaní
komisií – je neverejná.
Ak odsúhlasíte pravidlá portálu pre
zverejňovanie osobných údajov,
ktoré si môžete prečítať po kliknutí
na text „Súhlasím s pravidlami
spracovania osobných údajov“
a stlačíte „Odoslať“ údaje sa
zaznamenajú do databázy
Hodnotiteľov
Po tomto kroku budete môcť ako
degustátor pracovať so systémom
©VinkoPRO, pokiaľ vás usporiadateľ
súťaže priradí ako degustátora
k svojej súťaži.
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Údaje hodnotiteľa môžete
kedykoľvek vo svojom profile
modifikovať, alebo vymazať, ak
nesúhlasíte s pravidlami portálu,
alebo požiadať o ich zrušenie.

Publikované údaje z profilu
degustátora si môžete pozrieť v časti
Víno/Profily vinárstiev/Kto je Kto
a podľa toho ešte prípadne upraviť.
Ostatné údaje slúžia len pre
potrebnú komunikáciu s redakciu
a pre usporiadateľov súťaže.
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