
Kontrola kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína  za mesiace 
január, február, marec 2021 

 

V mesiacoch marec a apríl ŠVPS SR vykonávala kontrolu  v zmysle zákona č. 313/2009 
Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo vykonaných 60 
kontrol, z toho bolo  6 kontrol vo výrobe, 11 kontrol v maloobchodných predajniach sudových 
vín, 15 kontrol v maloobchodných predajniach, veľkoobchodných skladoch 2 kontroly. Počas 
týchto mesiacov bolo vykonaných 26 kontrol pri dovoze vína z tretích krajín. 

 

Výroba 6 

Maloobchod sudové víno 11 

Maloobchod 15 

Dovoz z tretích krajín 26 

Veľkoobchodné sklady 2 

Spolu 60 
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Podiel kontrol na jednotlivých stupňoch obchodu 
v mesiacoch január, február a  marec  



 

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 5 0 2 0 7/0 

Maloobchodné 
predajne 

sudového vína 
13 0 0 0 13/0 

Maloobchodné 
predajne 6 0 50 14 56/14 

-slovenské vína 0 0 2 0 2/0 

-zahraničné 
vína 6 0 46 14 52/14 

VO sklady 1 0 2 0 3/0 

-slovenské vína 0 0 0 0 0/0 

-zahraničné 
vína 1 0 0 0 1/0 

Dovozcovia 18 0 4 0 22/0 

 

Vo vína hodnotených na mieste (HNM) počas vykonaných kontrol neboli zistené nedostatky.  

 

Cielená kontrola  zameraná na predaj zahraničných  vín predávaných na Slovensku 
 

Počas cielenej kontroly v marci v predveľkonočnom období sa inšpektori oddelenia 
kontroly vína zamerali na predaj zahraničných vín predávaných vo všetkých významných 
obchodných reťazcoch. Kontrolované zahraničné vína boli originálne nafľašované v krajine 
pôvodu, ale aj dovezené v cisternovej forme a následne fľašované na Slovensku.  

Inšpektori kontrolu  správnosti označovania hodnotili na mieste a pri podozrení na 
nekvalitu vína odoberali  vzorky do laboratórií ŠVPÚ.   
Celkovo bolo vykonaných 15 kontrol,  počas ktorých bolo celkovo odobratých 46 úradných 
vzoriek, ktoré boli  odoslané na  senzorické a analytické  skúšanie. Celkovo nevyhovovalo 
v označovaní,  v senzorických  a analytických znakoch 15 vzoriek vín, čo predstavuje 
porušenosť 32,6 %.  Najviac vzoriek 9  nevyhovovalo v senzorických parametroch – 19,5% zo 
všetkých   nevyhovujúcich vzoriek. Nedostatky boli popísané hlavne vo vôni a chuti, a  to 
oxidácia, znaky nežiadúceho mikrobiologického rozkladu. V analytických znakoch  



nevyhovovala 1 vzorka za nesprávny údaj o obsahu alkoholu. V označovaní nevyhovovalo 5 
vzoriek pre neuvedenie alergénov na etikete a veľkosti písma povinných údajov.   
 
Zistené nedostatky podľa krajiny fľašovania: 
 
Krajina pôvodu 
vína 

fľašované Nedostatok 
v senzorických 
znakoch 

Nedostatok 
v analytických 
znakoch 

Nedostatok 
v označovaní 

Maďarsko Maďarsko 3   
Taliansko Taliansko 3  4 
EU Slovensko 2 1  
Čile Nemecko 1   
Francúzsko Francúzsko   1 

  
 
 
Vína so zistenými nedostatkami budú  riešené v rámci správneho konania. Uvedené vína  
s nedostatkami budú stiahnuté z predaja. 
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