
Vyhodnotenie „Cielenej kontroly  zameranej na kvalitu a  pretlak oxidu uhličitého 

v šumivých, perlivých a sýtených vínach“.   

 

Krajina Počet 

vzoriek 

odber 

Počet 

nevyhovujúcich 

vzoriek 

Chybné 

označovanie 

Chybný 

tlak 

 Chybná 

analytika 

% 

porušenia 

Slovensko 58 28 28 8 10 48,3 % 

Taliansko 36 10 5 10 1 28 % 

Španielsko 6 0 0 0 0 0 

Nemecko  7 3 3 0 1 43% 

Moldavsko  1 1 1 0 0  

Spolu 108 42 37 18 12 38,9 % 

 

Počas cielenej kontroly  uskutočnenej od  1.2. 2022 do 25.2. 2022 sa inšpektori 

oddelenia kontroly vína zamerali na predaj  vín s pretlakom CO2 predávaných 

v maloobchodných jednotkách. Inšpektori kontrolu správnosti označovania hodnotili na mieste 

a pri podozrení na nekvalitu fľašových vín, odoberali  vzorky do laboratórií ŠVPÚ.  

Celkovo bolo vykonaných 56 kontrol, počas ktorých bolo celkovo odobratých 108 vzoriek vín, 

pričom nevyhovujúcich,  so zistenými nedostatkami bolo  42 vín (porušenosť 38,9 %).    

V označovaní spotrebiteľských balení bolo nevyhovujúcich 37 vzoriek (porušenosť 34,2 %).  

V analytických znakoch  nevyhovovalo 12 vín (porušenosť 11,1 %) za  nesprávne deklarovaný 

obsah zvyškového cukru. 

Pri kontrole správnosti pretlaku CO2 bolo zistených 18 nevyhovujúcich  vzoriek (porušenosť 

16,6 %)  s prekročeným, resp.  vyšším pretlakom CO2, a to v kategórii perlivých a perlivých 

sýtených vín. Podľa platnej legislatívy pretlak CO2 pre uvedené kategórie „má byť v rozpätí 

najmenej 1 bar a najviac 2,5 baru“. Namerané hodnoty   prekračovali hodnotu  2,5  baru. 

Vyhodnotenie podľa krajiny pôvodu: 

U   vín pôvodom zo Slovenskej republiky  bolo nevyhovujúcich  28 vzoriek,  čo  predstavuje 

celková porušenosť 48,3 %. 

V označovaní nevyhovovalo 28 vzoriek.  Najviac nedostatkov bolo v nesprávnom označovaní 

chráneného označenia  pôvodu (CHOP)  vinohradníckej oblasti, obce  hlavne v kategórii 

sýtených perlivých vín.  

Pri zisťovaní pretlaku CO2  bolo  odobratých  8 vzoriek zo slovenskej  produkcie. Najviac  

nedostatkov bolo zistených v kategórii sýtených perlivých vín. 

V analytických znakoch  nevyhovovalo 10 vzoriek  pre  nesprávne deklarovaný obsah 

zvyškového cukru. 



U  vín pôvodom zo  zahraničia   pochádzalo najviac  nevyhovujúcich  vzoriek   z Talianska, 

a to v počte 10,  čo predstavuje  porušenosť 27,8 %. 

V označovaní nevyhovovalo 5  vzoriek. Najviac nedostatkov bolo v chýbajúcich povinných 

údajoch v slovenskom jazyku, uvedenie nesprávnej kategórie vína v slovenskom jazyku, 

neuvedenie výrobnej dávky a zavádzajúceho označovania v slovenskom jazyku, vyššej 

kategórie vína a  neuvedenie obsahu alkoholu na etikete. 

Pri zisťovaní pretlaku CO2, boli v kategóriách perlivých vín ,zistené nedostatky u  10 vzoriek. 

V analytických znakoch  nevyhovovala 1 vzorka pre nesprávne deklarovaný obsah 

zvyškového cukru. 

 

 


