
Kontrola kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína  a burčiaku za 
mesiace október, november 2019 

 

V mesiacoch október, november 2019, ŠVPS SR vykonala kontrolu v zmysle zákona č. 
313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo 
vykonaných 188 kontrol, z toho vo výrobe 20 kontroly, 68 kontrol v maloobchodných 
predajniach sudových vín, 45 kontrol v maloobchodných predajniach, 18 kontroly 
v zariadeniach spoločného stravovania, 13 kontroly vo veľkoskladoch a 12 kontrol burčiakov 
a 11 kontrol pri dovozoch vín z 3-ich krajín.  

 Do konca októbra prebiehali kontroly predaja burčiakov na kvalitu, pôvod v zmysle 
vysledovateľnosti sprievodných dokladov a  označovanie. V tomto mesiaci bolo vykonaných 
12 kontrol. 

 Počet kontrol 

Výroba 20 

Maloobchod sudové víno 68 

Predaj burčiaku  12 

Maloobchod 45 

Zariadenia spoločného 
stravovania 

18 

Dovoz vín z  tretích krajín 12 

Veľkosklady 13 

Spolu 188 
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Podiel kontrol na jednotlivých stupňoch obchodu 
v mesiacoch október a november 2019



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 25 0 4 0 29/0 

Maloobchodné 
predajne 

sudového vína 
157 9 10 4 167/13 

Burčiaky 23 0 - - 23/- 

Maloobchodné 
predajne 49 2 11 4 60/6 

-slovenské vína 17 0 5 1 22/1 

-zahraničné 
vína 32 2 6 3 38/5 

Zariadenia 
spoločného 
stravovania 

40 0 4 0 44/0 

-slovenské vína 5 0 2 - 13/0 

-zahraničné 
vína 5 0 2 - 7/0 

Dovoz 34 0 4 0 38/0 

Veľkosklady 9 1 4 2 13/3 

 

Celkovo bolo hodnotených 225 vzoriek vín. Hodnotených na mieste inšpektormi bolo 188 
vzoriek (HNM) z čoho 12 vín nevyhovovalo. 37 vzoriek vín bolo odobratých do laboratórií ŠVPÚ 
z čoho 10 vín nevyhovovalo platným právnym predpisom.  

Pri hodnotení vín na mieste v 9-ich prípadoch bolo zistené nesprávne označenie 
spotrebiteľského balenia a v 3-och prípadoch porušenie kvality v  senzorických znakoch.  

Pri vzorkách odobratých do laboratórií bolo zistených 10 vzoriek s porušenou kvalitou vína.  
Pri kontrole burčiakov hodnotených na mieste (HNM) počas vykonaných kontrol neboli 
zistené  nedostatky. 
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