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PROFILOVÝ LIST VINÁRSTVA 

O vinárovi Prosím vyplniť 
Presný názov vinárstva  
Rok založenia (prvý ročník)  
Vinohradnícky rajón pôvodu hrozna  
Plocha vinohradov [ha]*/ Ročný objem výroby [v litroch] / 
Degustačná miestnosť [áno - nie] / kapacita počtu miest / 
Predaj vína vo vinárstve [áno - nie]  
Ubytovanie [áno - nie] / kapacita počtu miest / 

Kontaktné údaje Prosím vyplniť 

Presný názov spoločnosti  

Adresa (Ulica, číslo, PSČ, Mesto-Obec)  

Telefón  

E-mail  

Web stránka  

Profil spoločnosti Prosím vyplniť 
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............................................................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

Poznámka: * - v prípade ak nakupujete hrozno od slovenských vinohradníkov, označte plochu viníc z ktorej hrozno nakupujete 
a tiež názov vinohradníckeho rajónu pôvodu hrozna 

 
 
PREZENTAČNÝ LIST VÍNA  Prosím riadne vyplniť pre každé prihlásené víno 

Názov vína   

Ročník  

Klasifikácia  

Odroda (odrody)  

Zvyškové cukry [g/l]  

Celkový vyrobený objem vína [l] /Objem fľaše [l] /MOC v € /                      / 

Štýl vína (ľahké, stredné, plné, tiché, perlivé, šumivé, botrytické)   

Macerácia a zrenie (na šupkách, sur lie, barrique, ..., aj počet mesiacov)  

Kvasinky a baktérie (čistá kultúra ASVK, spontálne, JMF,...)  
Najvyššie ocenenia na medzinárodných súťažiach  

Najvyššie ocenenia na národných súťažiach  

 
 
 
 



SLOVAK WINE GUIDE (SPRIEVODCA VÍNAMI SLOVENSKA) 2018 

 
PREZENTAČNÝ LIST VÍNA  Prosím riadne vyplniť pre každé prihlásené víno 

Názov vína   

Ročník  

Klasifikácia  

Odroda (odrody)  

Zvyškové cukry [g/l]  

Celkový vyrobený objem vína [l] /Objem fľaše [l] /MOC v € /                      / 

Štýl vína (ľahké, stredné, plné, tiché, perlivé, šumivé, botrytické)   

Macerácia a zrenie (na šupkách, sur lie, barrique, ..., aj počet mesiacov)  

Kvasinky a baktérie (čistá kultúra ASVK, spontálne, JMF,...)  
Najvyššie ocenenia na medzinárodných súťažiach  

Najvyššie ocenenia na národných súťažiach  

 
PREZENTAČNÝ LIST VÍNA  Prosím riadne vyplniť pre každé prihlásené víno 

Názov vína   

Ročník  

Klasifikácia  

Odroda (odrody)  

Zvyškové cukry [g/l]  

Celkový vyrobený objem vína [l] /Objem fľaše [l] /MOC v € /                      / 

Štýl vína (ľahké, stredné, plné, tiché, perlivé, šumivé, botrytické)   

Macerácia a zrenie (na šupkách, sur lie, barrique, ..., aj počet mesiacov)  

Kvasinky a baktérie (čistá kultúra ASVK, spontálne, JMF,...)  
Najvyššie ocenenia na medzinárodných súťažiach  

Najvyššie ocenenia na národných súťažiach  

 
PREZENTAČNÝ LIST VÍNA  Prosím riadne vyplniť pre každé prihlásené víno 

Názov vína   

Ročník  

Klasifikácia  

Odroda (odrody)  

Zvyškové cukry [g/l]  

Celkový vyrobený objem vína [l] /Objem fľaše [l] /MOC v € /                      / 

Štýl vína (ľahké, stredné, plné, tiché, perlivé, šumivé, botrytické)   

Macerácia a zrenie (na šupkách, sur lie, barrique, ..., aj počet mesiacov)  

Kvasinky a baktérie (čistá kultúra ASVK, spontálne, JMF,...)  
Najvyššie ocenenia na medzinárodných súťažiach  

Najvyššie ocenenia na národných súťažiach  

 
PREZENTAČNÝ LIST VÍNA  Prosím riadne vyplniť pre každé prihlásené víno 

Názov vína   

Ročník  

Klasifikácia  

Odroda (odrody)  

Zvyškové cukry [g/l]  

Celkový vyrobený objem vína [l] /Objem fľaše [l] /MOC v € /                      / 

Štýl vína (ľahké, stredné, plné, tiché, perlivé, šumivé, botrytické)   

Macerácia a zrenie (na šupkách, sur lie, barrique, ..., aj počet mesiacov)  

Kvasinky a baktérie (čistá kultúra ASVK, spontálne, JMF,...)  
Najvyššie ocenenia na medzinárodných súťažiach  

Najvyššie ocenenia na národných súťažiach  

 
 
 



SLOVAK WINE GUIDE (SPRIEVODCA VÍNAMI SLOVENSKA) 2018 

 
PREZENTAČNÝ LIST VÍNA  Prosím riadne vyplniť pre každé prihlásené víno 

Názov vína   

Ročník  

Klasifikácia  

Odroda (odrody)  

Zvyškové cukry [g/l]  

Celkový vyrobený objem vína [l] /Objem fľaše [l] /MOC v € /                      / 

Štýl vína (ľahké, stredné, plné, tiché, perlivé, šumivé, botrytické)   

Macerácia a zrenie (na šupkách, sur lie, barrique, ..., aj počet mesiacov)  

Kvasinky a baktérie (čistá kultúra ASVK, spontálne, JMF,...)  
Najvyššie ocenenia na medzinárodných súťažiach  

Najvyššie ocenenia na národných súťažiach  

 
PREZENTAČNÝ LIST VÍNA  Prosím riadne vyplniť pre každé prihlásené víno 

Názov vína   

Ročník  

Klasifikácia  

Odroda (odrody)  

Zvyškové cukry [g/l]  

Celkový vyrobený objem vína [l] /Objem fľaše [l] /MOC v € /                      / 

Štýl vína (ľahké, stredné, plné, tiché, perlivé, šumivé, botrytické)   

Macerácia a zrenie (na šupkách, sur lie, barrique, ..., aj počet mesiacov)  

Kvasinky a baktérie (čistá kultúra ASVK, spontálne, JMF,...)  
Najvyššie ocenenia na medzinárodných súťažiach  

Najvyššie ocenenia na národných súťažiach  

 
PREZENTAČNÝ LIST VÍNA  Prosím riadne vyplniť pre každé prihlásené víno 

Názov vína   

Ročník  

Klasifikácia  

Odroda (odrody)  

Zvyškové cukry [g/l]  

Celkový vyrobený objem vína [l] /Objem fľaše [l] /MOC v € /                      / 

Štýl vína (ľahké, stredné, plné, tiché, perlivé, šumivé, botrytické)   

Macerácia a zrenie (na šupkách, sur lie, barrique, ..., aj počet mesiacov)  

Kvasinky a baktérie (čistá kultúra ASVK, spontálne, JMF,...)  
Najvyššie ocenenia na medzinárodných súťažiach  

Najvyššie ocenenia na národných súťažiach  

 
V prípade väčšieho počtu prihlásených vzoriek použite kópiu tejto tabuľky. 
 
Vážení vinári, 
 
v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“) sa poskytujú všetky informácie uvedené v PROFILOVOM LISTE 
VINÁRSTVA od vás ako dotknutých osôb, ktorých osobné údaje spracúva autor v publikácii SLOVAK WINE GUIDE (Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o.) za účelom 
riadneho vydania v podobe printovej a elektronickej publikácie (ďalej „publikácia“). Táto publikácia bude distribuovaná cez veľkoobchodnú i maloobchodnú sieť 
distributérov kníh, predajcov, ale aj priamym predajom autora a vydavateľstva za účelom priameho marketingu, prezentácie a zasielania reklamných materiálov, 
informovania o vašich vinárstvach, o vašich produktoch (vínach) a ich použití, a o vašich službách). Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, 830 00 
Bratislava, IČO: 17311462, www.slovart.sk 
 
Dotknutá osoba má právo v súlade s § 27 zákona namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na uvedené účely v rozsahu a spôsobom, ktoré sú 
uvedené vyššie. Ak dotknutá osoba namieta písomné vyplnenie PROFILOVÉHO LISTU VINÁRSTVA a spracovanie osobných údajov na vyššie uvedené účely v 
publikácii, autor a vydavateľ ďalej jej osobné údaje nebudú spracúvať. V takomto prípade autor a vydavateľ vyradia vinárstvo z prezentácie v publikácii a jeho 
informácie nebudú publikovať.   
 
Vyplnením a zaslaním PROFILOVÉHO LISTU VINÁRSTVA nám automaticky dávate súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, čím vám v mene autora 
a vydavateľstva ďakujeme za priazeň. Tešíme sa na ďalšie pokračovanie úspešného Sprievodcu vínami Slovenska v anglickom jazyku s vašou prezentáciou.  


