
Kontrola kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína  za mesiace 
august a september 2021 

 

V mesiacoch august a september vykonávala ŠVPS SR kontrolu  vína v zmysle zákona 
č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo 
vykonaných 161 kontrol, z toho 20 kontrol vo výrobe, 61 kontrol v maloobchodných 
predajniach sudových vín, 37 kontrol v maloobchodných predajniach potravín, 4 kontroly vo 
veľkoobchodnom sklade a 16 kontrol v zariadeniach spoločného stravovania. Počas  mesiacov  
august a september bolo vykonaných 23 kontrol pri dovoze vína z tretích krajín. 

Výroba 20 

Maloobchod sudové víno 61 

Maloobchod 37 

Dovoz z tretích krajín 23 

Veľkoobchodné sklady 4 

Zariadenia spoločného stravovania 16 

Spolu 161 
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Podiel kontrol na jednotlivých stupňoch 
obchodu v mesiacoch august a september 

2021



 

Počet vzoriek hodnotených na mieste (HNM) a odobratých do laboratórií ŠVPÚ 

 Vzorky 
HNM  

Nevyhovujúce 

HNM  

Vzorky 
odobraté 

do 
laboratóriá  

Nevyhovujúce 
v 

laboratóriách 

Vzorky 
celkom / 

nevyhovujúce 
spolu 

Výrobné 
podniky 50 3 4 0 54/3 

Maloobchodné 
predajne 

sudového vína 
117 0 4 1 121/1 

Maloobchodné 
predajne 37 0 

 

5 
2 43/2 

-slovenské vína 15 0 2 0 17/0 

-zahraničné 
vína 22 0 3 2 25/2 

Zariadenia 
spoločného 
stravovania 

43 1 2 0 45/1 

-slovenské vína 21 0 0 0 21/0 

-zahraničné 
vína 22 1 0 0 22/1 

VO sklady 3 0 0 0 3/0 

-slovenské vína 0 0 0 0 0/0 

-zahraničné 
vína 3 0 0 0 3/0 

Dovozcovia 22 0 0 0 22/0 

 

Vo vínach hodnotených na mieste (HNM) boli zistené nedostatky len v nesprávnom 
označovaní. V analytických znakoch  nevyhovovali 3 vzorky za nesprávny údaj o obsahu 
alkoholu a zvyškového cukru. 

 

Pri dovoze vína z tretích krajín v spotrebiteľskom balení neboli zistené nedostatky. Nekvalita 
v dovozových vínach nebola zistená.  



Vína so zistenými nedostatkami sú riešené v rámci správneho konania. Za uvedené nedostatky 
sú začaté správne konania, vína budú stiahnuté z predaja a bude uložený sankčný postih. 

 

Vyhodnotenie „kontrol zameraných na vysledovateľnosť a označovanie predaja 
burčiakov predávaných od septembra do 20.októbra“ 

Burčiak je charakterizovaný a legislatívne stanovený v §12 Zákona č. 313/2009 Z.z. 
o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Ako „burčiak“ možno označiť len 
kvasiaci hroznový mušt vyrobený výlučne z hrozna dopestovaného a spracovaného na území 
Slovenskej republiky.  

Burčiak možno ponúkať spotrebiteľovi len v období roka, v ktorom sa uskutočnil zber hrozna 
na jeho výrobu, ktoré do 15. júla tohto roka určí ministerstvo a vyhlási vo Vestníku Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Počas kvasenia burčiaka možno 
kvasenie zastaviť a opätovne ho uviesť do kvasenia a následne ponúkať spotrebiteľovi.  

Povinné označovanie na výveske alebo v ponukovom liste: Označenie „burčiak“  a  údaj o 
výrobcovi je ten, kto predáva, povinný uviesť viditeľne na výveske v mieste predaja burčiaka 

Označovanie alkoholu a  minimálny a maximálny obsah v burčiaku – na výveskách a ani 
v ponukových nápojových listoch obsah alkoholu nemusí byť uvedený nakoľko hladina 
alkoholu sa v priebehu predaja mení kvasným procesom. Minimálny obsah alkoholu je 
stanovený v Nariadení Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013  ako „Čiastočne 
prekvasený hroznový mušt“.  Kvasiaci hroznový mušt je produkt získaný kvasení 
hroznového muštu so skutočným obsahom alkoholu vyšším ako 1 obj. %, ale nižším ako tri 
pätiny jeho celkového obsahu alkoholu v objemových percentách. 
 

Predaj burčiakov  bol oficiálne  zahájený od 15.8.2021 tak ako je stanovený termín v platnej 
slovenskej legislatíve podľa zákona o vinohradníctve a vinárstve. Nakoľko tento rok bolo 
dozrievanie hrozna posunuté asi o dva týždne, burčiak sa začal predávať vo väčšom počte až 
od septembra.  

Štátna veterinárna a potravinová správa SR od septembra do 20. októbra vykonala 72 kontrol 
v špecializovaných predajniach sudových vín a v zariadeniach spoločného spravovania a na 
jarmokoch. Celkovo bolo ohodnotených 40 vzoriek predávaného burčiaku. Pri kontrolách 
burčiakov inšpektori hodnotili burčiak v senzorických znakoch na mieste. Oproti minulosti  
farba burčiakov bola mliečno žltozelená jednoznačne poukazujúc na odkalenie muštov bez 
výraznejších sedimentov. Vôňa a chuť vyhovujúca svieža po hrozne. Kvalita burčiakov 
v senzorických znakoch bola zodpovedajúca  a nezistili sa podstatné nedostatky 
v kvalite.  Možno konštatovať, že v roku 2021 je ponúkaný burčiak  s minimálnymi 
nedostatkami. Vo väčšine predajcovia počas kontrol predložili nadobúdacie doklady od 
registrovaných výrobcov burčiakov. V 4-och prípadoch predajca nevedel zdokladovať pôvod 
predávaného burčiaku a odmietol súčinnosť pri výkone kontroly. V týchto prípadoch bola 
vykonaná súčinnosť s políciou Slovenskej republiky. V týchto prípadoch Štátna veterinárna 
a potravinová správa SR pristupuje k začatiu správneho konania a uloženie sankčného postihu. 

Ohľadne analýz nadmerného pridávania repného cukru pri výrobe burčiaku ŠVPS SR 
nedisponuje s akreditovanou metódou SNIF NMR 
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