
Kontrola kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína  a burčiaku za 
mesiac september 2019 

V mesiaci september 2019, ŠVPS SR vykonala kontrolu v zmysle zákona č. 313/2009 
Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo vykonaných 98 
kontrol, z toho vo výrobe 2 kontroly, 50 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, 
21 kontrol v maloobchodných predajniach, 11 kontroly v zariadeniach spoločného stravovania, 
2 kontroly vo veľkoskladoch a 11 kontrol burčiakov. Počas mesiaca boli vystavené 2 vývozné 
certifikáty na vína BZO a vykonaný vývoz do tretích krajín - Japonska.  

 Od  2.9. 2019 do 17.9. 2019 sa  uskutočnili  Cielené kontroly na celom území Slovenska 
zamerané na overenie pravosti a pôvodu certifikovaných vín s chráneným označením pôvodu 
– (CHOP) a chráneným zemepisným označením – (CHZO) v maloobchodných predajniach 
a veľkoskladoch. Počas kontroly sa odobralo do akreditovaných laboratórií ŠVPÚ  72 vzoriek 
slovenských vín v ktorých sa vykonal celkový analytický rozbor a vzorky boli v senzorických 
znakoch posudzované v komisiách.  Ďalšou časťou kontroly je aj porovnanie analytických 
nameraných hodnôt s analytickými údajmi pri certifikácii vín, či sa predáva spotrebiteľovi to 
isté víno, ktoré bolo certifikované na UKSUP-e.  

Aj naďalej prebiehajú kontroly predaja burčiakov na kvalitu, pôvod v zmysle 
vysledovateľnosti sprievodných dokladov a  označovanie. 11 kontrol v tomto mesiaci bolo 
vykonaných na jarmokoch a vinobraniach. 

 Počet kontrol 

Výroba 2 

Maloobchod sudové víno 50 

Predaj burčiaku  11 

Maloobchod 21 

Zariadenia spoločného 
stravovania 

11 

Vývoz vín do  tretích 
krajín 

1 

Veľkosklady 2 

Spolu 98 

  



 
 

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 4 0 0 0 4/0 

Maloobchodné 
predajne 

sudového vína 
70 1 3 0 73/1 

- burčiaky 10 0 0 0 10/0 

Maloobchodné 
predajne 26 0 64 - 90/- 

-slovenské vína 5 0 60 - 65/- 

-zahraničné 
vína 21 0 4 0 25/0 

Zariadenia 
spoločného 
stravovania 

18 0 10 - 28/- 

- burčiaky 8 0 0 0 8/0 

-slovenské vína 5 0 8 - 13/- 
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Podiel kontrol na jednotlivých stupňoch obchodu za 
mesiac september



-zahraničné 
vína 5 0 2 - 7/- 

vývoz 2 0 1 1 3/1 

Veľkosklady 2 0 5 - 7/- 

(- )   laboratórne rozbory budú ukončené v ½ októbra  

Celkovo bolo hodnotených 122 vzoriek na mieste (HNM). Vo vína v 1 prípade bolo zistené 
nesprávne označenie spotrebiteľského balenia. Pri kontrole burčiakov hodnotených na mieste 
(HNM) počas vykonaných kontrol neboli zistené  nedostatky. 

Pri senzorickom komisionálnom hodnotení v laboratóriu vzorky vína určeného na vývoz do 
tretích krajín bola zistená nekvalita a to v znakoch vôňa a chuť nečistá po myšine. 

Pri prebiehajúcich kontrolách burčiakov inšpektori hodnotili burčiak v senzorických znakoch 
na mieste.  Možno konštatovať, že tento rok je ponúkaný burčiak  s minimálnymi 
nedostatkami. Predajcovia počas kontrol predložili nadobúdacie doklady od registrovaných 
výrobcov burčiakov.  
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