
Kontrola kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína  za mesiac 

február 2019 

 

V mesiaci február 2019, ŠVPS SR vykonala kontrolu v zmysle zákona č. 313/2009 Z. 

z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo vykonaných 88 

kontrol, z toho 5 kontrol vo výrobe, 33 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, 

26 kontrol v maloobchodných predajniach, veľkoobchodných skladoch 5 kontrola, 6 kontroly 

v zariadeniach spoločného stravovania. Počas mesiaca bolo vykonaných 13 kontrol pri dovoze 

vína z tretích krajín. 

 

Výroba 5 

Maloobchod sudové víno 33 

Maloobchod 26 

Zariadenia spoločného stravovania 6 

Dovoz z tretích krajín 13 

Veľkoobchodné sklady 5 

Spolu 88 
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Podiel kontrol na jednotlivých stupňoch obchodu za 
mesiac február



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 
18 0 0 0 18/0 

Maloobchodné 

predajne 

sudového vína 

69 3 0 0 69/3 

Maloobchodné 

predajne 
41 0 27 12 68/12 

-slovenské vína 22 0 2 0 24/0 

-zahraničné 

vína 
19 0 25 12 44/12 

Zariadenia 

spoločného 

stravovania 

13 0 0 0 13/0 

-slovenské vína 10 0 0 0 10/0 

-zahraničné 

vína 
3 0 0 0 3/0 

VO sklady 10 0 0 0 10/0 

-slovenské vína 5 0 0 0 5/0 

-zahraničné 

vína 
5 0 0 0 5/0 

Dovozcovia 26 0 0 0 26/0 

 

Celkovo bolo hodnotených 177 vzoriek na mieste (HNM). Vo vína hodnotených na mieste (HNM) počas 

vykonaných kontrol boli zistené 3 nedostatky v  označovaní u slovenských  vín. 

Na začiatku roka 2019 prebehla cielená kontrola  zameraná na kvalitu predávaných zahraničných vín 

v obchodných reťazcoch. Počas cielenej kontroly bolo odobratých  27  vín pôvodom Maďarska, 

Talianska, Španielska a dovozov z Moldavska na zisťovanie kvality a zdravotnej neškodnosti do 

laboratórií VPÚ SR. Celkovo nevyhovelo 12 vzoriek vín, čo predstavovalo 44,4 % porušenosť. 

Nevyhovujúce  vína vykazovali nekvalitu v senzorických znakoch /vôňa a chuť nečistá po oxidácii, po 

mikrobiálnom rozklade,  chuť neharmonická/ , v troch prípadoch mali vína vyšší obsah zvyškového 

cukru, a v jednom prípade  bol zistený nižší obsah alkoholu ako bolo deklarované na etikete. ŠVPS SR 

nariadila sťahovanie nevyhovujúcich vín z predaja. 



Za uvedené nedostatky  budú voči kontrolovaným subjektom  začaté správne konania  v zmysle zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.  

 


