
Vyhodnotenie predvianočnej cielenej kontroly  kvality zahraničných vín predávaných na 
Slovensku  č. 458 -2. 

 

 

Počas cielených kontrol v predvianočnom období vykonaných v zmysle Zákona č. 
313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov sa inšpektori 
oddelenia kontroly vína zamerali na predaj zahraničných vín predávaných v maloobchodných 
jednotkách, obchodných reťazcoch a vo veľkoobchodných skladoch. Inšpektori pri podozrení 
zahraničné vína, ktoré boli vyrobené a nafľašované v zahraničí odoberali  do laboratórií ŠVPÚ. 
Senzorickou a analytickou analýzou v laboratóriách ŠVPÚ bolo zistené: 

Celkovo bolo vykonaných 17 kontrol počas ktorých bolo celkovo odobratých 73 vzoriek 
vín. V senzorických parametroch a  označovaní nevyhovovalo  31 vzoriek  z celkového 
počtu 73 vzoriek. Najviac nedostatkov  až 25 vzoriek bolo zistených  hlavne pri 
senzorickom hodnotení pre vôňu a chuť nečistú hlavne  po oxidácií, myšine, 
mikrobiálnom rozklade, po korku, čo celkovo predstavuje 42,5% porušenosť.  

V označovaní v šiestich prípadoch boli zistené nedostatky hlavne v nepresnom údaji 
o zvyškovom cukre vo víne, nesprávny údaj o obsahu alkoholu, výška písma na dolepkách, ale 
aj na pôvodných etiketách bola menšia ako stanovuje EU platná legislatíva.  

Najviac nedostatkov hlavne v senzorických znakoch bolo zistených v maďarských a 
talianskych vínach s Chráneným označením pôvodu a Chráneným zemepisným označením. 

 

 

Zistené nedostatky podľa krajiny pôvodu 

Pôvod vína Počet 
nevyhovujúcich 
vzoriek 

ČR 2 
Maďarsko 15 
Španielsko 2 
Francúzsko 1 
Taliansko 5 
USA 1 
Čile 1 
Moldavsko 1 
Bulharsko 3 

 



 

Porovnanie cielených kontrol v mesiaci apríl a predvianočnom období 

V roku 2019 boli vykonané 2 kontroly zamerané na kontrolu kvality, označovania a zdravotnej 
bezpečnosti u predávaných zahraničných vín. Pri porovnaní porušenosti z apríla celková 
porušenosť 43,3% a v predvianočnom období 42,5% porušenosť. Možno vyhodnotiť čiastočné 
zníženie nedostatkov v predávaných zahraničných vínach. 

 
 
 
Čas kontroly Počet kontrol Počet vzoriek 

 do laboratória 
Počet 
nevyhovujúcich 
vzoriek 

% porušenosti 

Kontroly za Apríl  
2019 

20 60 26 43,3 

Kontroly 
predvianočné 
obdobie 

17 73 25 
42,5 
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Vína so zistenými nedostatkami sú riešené v rámci správneho konania. Celkovo bolo začatých 
11 správnych konaní. Za správny delikt v zmysle zákona č.313/2009 Z.z. uloží Štátna 
veterinárna a potravinová správa SR obchodníkovi alebo maloobchodníkovi  pokutu od 165 eur 
do 33 000 eur.  

 

 

 


