
Výsledky cielenej kontroly bryndze 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky nariadila cielenú kontrolu 

zameranú na kvalitu uvádzanej bryndze na trh a to konkrétne na podiel ovčieho hrudkového 

syra v sušine výrobku.  

Požiadavku na kvalitatívne parametre bryndze určuje vyhláška č. 346/2016 Z.z. Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o niektorých výrobkoch z mlieka, kde 

je určené základné rozdelenie bryndze: 

Podľa § 9 ods. (8) Bryndza podľa suroviny použitej na jej výrobu sa člení na 
a) ovčiu bryndzu vyrábanú len zo zrejúceho ovčieho hrudkového syra alebo skladovaného 
ovčieho syra, 
b) zmesnú bryndzu vyrábanú zo 
1. zrejúceho ovčieho hrudkového syra a vyzretého hrudkového syra, 
2. skladovaného ovčieho syra a vyzretého hrudkového syra 
a 
Podľa  9 ods. (6) Bryndza musí obsahovať najmenej 50 % hmot. ovčieho hrudkového syra zo 
sušiny výrobku. 
 

Nariadenou cielenou kontrolou v obchodnej sieti boli odobraté mliečne výrobky, ktoré boli na 

trhu od piatich výrobcov a ktoré boli laboratórne analyzované dvomi druhmi analytických 

metód vo veterinárnych a potravinových ústavoch. Výsledky cielenej kontroly sú uvedené 

v tabuľke. 

 

 

 

 

 



Výrobca Názov výrobku Schvaľovacie 
číslo 

Obsah ovčieho 
syra v bryndzi 

v hmt. % zo sušiny 
výrobku   

Šarža Výsledok analýz v 
súlade/ nesúlade 

s vyhláškou č. 
343/2016 Z.z. 

Nika s.r.o. Nová 134 - prev. Nová 135, 
017 01 Považská Bystrica  

Bryndza 125g SK 028 ES 51,1 14.3 je v súlade   

Nika s.r.o. Nová 134 - prev. Nová 135, 
017 01 Považská Bystrica 

Bryndza  á 125 g SK 028 ES 51,0 17.3 je v súlade   

Agrofarma, spol. s.r.o., Červený 
Kameň  [VKC: SK 4-7-69 ES] 

Bryndza plnotučná 125g SK 4-7-69 ES 45,8 14.3 je v súlade   

Kluknavská mliekáreň, obchodno-
odbytové družstvo, 055 61 Jaklovce 
640  

Chránená slovenská bryndza 250g SK 4-7-53 ES 46,3 13.3 
je v súlade s 
prihliadnutím na 
neistotu merania 

Agrofarma, spol. s.r.o., Červený 
Kameň  

Bryndza plnotučná  125g SK 4-7-69 ES 50,6 12.3 je v súlade   

Bryndziareň a syráreň, s.r.o., SNP 
376/7, 962 01  Zvolenská Slatina  

100% ovčia bryndza 125g SK 025 ES 61,7 24.3 je v nesúlade 

Kluknavská mliekáreň, obchodno-
odbytové družstvo, 055 61 Jaklovce 
640  

Chránená slovenská bryndza  á 
250 g 

SK 4-7-53 ES 43,5 18.3 
je v súlade s 
prihliadnutím na 
neistotu merania 

Bryndziareň a syráreň, s.r.o., SNP 
376/7, 962 01  Zvolenská Slatina  

Plnotučná bryndza slatina 250g SK 025 ES 15,2 12.3 je v nesúlade 

Savencia Fromage & Dairy SK a.s. 1. 
Mája 124 Liptovský Mikuláš 

Plnotučná bryndza 125g SK 800 ES 43,9 20.3 je v súlade   

Savencia Fromage & Dairy SK a.s. 1. 
Mája 124 Liptovský Mikuláš  

Plnotučná bryndza 125g SK 800 ES 47,2 16.3 je v súlade   

 


