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Odbor vinohradníctva a vinárstva 

Certifikácia vinárskych produktov – pokyny pre žiadateľov  

 

Povinnej certifikácii podliehajú podľa zákona o vinohradníctve a vinárstve č. 313/2009 Z. z. vinárske 

produkty, ktoré boli vyrobené výlučne z hrozna dopestovaného na vinohradníckych plochách na území 

Slovenskej republiky a ktorých výroba ako aj fľašovanie sa uskutočnilo v Slovenskom 

vinohradníckom regióne a to: 

 víno s chráneným zemepisným označením (CHZO) - Sloven/-ská, -ské, -ský, 

 víno s CHZO – tradičný výraz regionálne víno, 

 víno s chráneným označením pôvodu (CHOP) - Južnosloven/-ská, -ské, -ský, Karpatská 

Perla, Malokarpat/-ská, -ské, -ský, Nitrian/-ska, -ske, sky, Skalický rubín, Stredosloven/-

ská, -ské, -ský, vinohradnícka oblasť Tokaj a Východosloven/-ská, -ské, -ský, 

 víno s CHOP – tradičný výraz akostné víno (odrodové, značkové),  

 víno s CHOP – tradičný výraz akostné víno (odrodové, značkové) s prívlastkom (kabinetné, 

neskorý zber, výber z hrozna, bobuľový výber, hrozienkový výber, cibébový výber, 

botrytický výber, ľadové víno a slamové víno),  

 víno s CHOP – tradičný výraz pestovateľský sekt,  

 víno s CHOP – tradičný výraz sekt vinohradníckej oblasti,  

 víno s CHOP – tradičné výrazy Tokajské samorodné víno – suché a sladké, Tokajský 

výber 3-putňový až 6-putňový, Tokajský mášláš, Tokajský forditáš, Tokajská výberová 

esencia, Tokajská esencia, Tokajský Furmint, Tokajská Lipovina a Tokajský Muškát 

žltý, 

  víno s CHOP – tradičné pojmy panenská úroda, mladé víno a archívne víno. 

Zoznam chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení, ktoré sú v EÚ 

chránené na základe nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 je uverejnený v elektronickom registri 

eAmbrosia. Zoznam tradičných pojmov, ktoré sú v EÚ chránené na základe nariadenia (EÚ) č. 

1308/2013 je uverejnený v elektronickom registri eAmbrosia. 

Vinárske produkty, ktoré podliehajú certifikácii, možno uvádzať na trh, iba ak získali 

certifikát. 

Certifikácia vína zahŕňa podľa čl. 19 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34:  

 chemickú analýzu vína v akreditovanom laboratóriu, základné požiadavky na zmyslové, 

chemické a fyzikálne vlastnosti vinárskych produktov sú uvedené v prílohách č. 21 a 22 

vyhlášky č. 350/2009 Z. z., maximálny obsah oxidu siričitého vo vinách je stanovený  
v časti B, prílohy I. delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/934 , 

 senzorické hodnotenie vína, ktoré vykonáva Komisia na hodnotenie vín, 

 kontrola údajov vo vinohradníckom registri,  

 overenie dodržiavania špecifikácie. 

Certifikáciu vín pred ich uvedením na trh vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav 

poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP). Žiadateľ (registrovaný vinár) je povinný predložiť  

ÚKSÚP - u vzorky vo fľašiach spolu so žiadosťou o certifikáciu/žiadosť o pridelenie štátneho 

kontrolného čísla (ŠKČ). Upozorňujeme žiadateľov, že vzorky vína určené na chemickú analýzu, 

musia byť pred doručením do akreditovaného laboratória označené ÚKSÚP - om. Odo dňa 

podania žiadosti a predloženia jeho vzoriek, žiadateľ nesmie s vínom manipulovať okrem ošetrenia 

vína. Po predložení žiadosti ÚKSÚP vinárske produkty preskúša a do 30 dní od prijatia žiadosti vydá 

certifikát alebo oznámi žiadateľovi dôvod neudelenia certifikátu. ÚKSÚP doručuje v zmysle  

zákona č. 305/2013 Z. z. certifikát alebo rozhodnutie do elektronickej schránky. Kópia certifikátu  

sa zasiela Štátnej veterinárnej a potravinovej správe v Bratislave. Vinárske produkty, ktoré podliehajú 

certifikácii, možno uvádzať na trh, iba ak získali certifikát. 

http://www.uksup.sk/oos-listina-registrovanych-odrod/
http://www.uksup.sk/vinohradnicke-oblasti/
http://www.uksup.sk/vinohradnicke-oblasti/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1603108551811&uri=CELEX:02013R1308-20190101
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/tdt
https://ais.snas.sk/ais/#!Login
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/350/20200401.html#prilohy.priloha-20.nadpis
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/350/20200401.html#prilohy.priloha-20.nadpis
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1591006014984&uri=CELEX:02019R0934-20190627
https://www.uksup.sk/ovv-registracia-vinara-maloobchodnika-a-obchodnika
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/305/20201230
https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_elektronicke-schranky-zakon1/
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 Odbor vinohradníctva a vinárstva 

Spôsob odberu vzoriek vína na účely certifikácie 

 
Priemerná vzorka sa odoberá zo skladovacej nádoby, zmiešaním rovnakého dielu vína  

zo spodnej vrstvy vína odobratého v jednej desatine celkovej výšky skladovacej nádoby nad dnom,  

zo strednej vrstvy vína odobratého v strede skladovacej nádoby a z hornej vrstvy vína odobratého 

v jednej desatine výšky skladovacej nádoby pod povrchom. Za priemernú vzorku vína sa považuje aj 

vzorka vína odobratá cez vzorkovací kohút po zhomogenizovaní vína v skladovacej nádobe. 

Priemerná vzorka vína sa odoberá do čistých fliaš opláchnutých malým množstvom vína, z ktorého 

pochádza priemerná vzorka. 

 

Množstvo vína určeného na certifikáciu 
 

Žiadateľ z každej výrobnej dávky vína na účely certifikácie predkladá 4 fľaše vína s obsahom 0,75 l/ 1 

l. Ak ide o fľaše s obsahom 0,5 l a menším, počet fliaš vína zodpovedajúci množstvu 3 l  vína. 

 

Označenie vzoriek určených na certifikáciu vína 
 

Zapečatené fľaše sa označia etiketou, na ktorej sa uvedie: 

 meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak je žiadateľ fyzická osoba, 

 názov, sídlo, ak je žiadateľ právnická osoba, 

 označenie vína, 

 číslo dávky, 

 ročník vína, 

 číslo skladovacej alebo prepravnej nádoby, 

 obsah skladovacej alebo prepravnej nádoby v litroch. 

 

Žiadosť o certifikáciu vína 

Žiadosť o certifikáciu vína podáva žiadateľ, ak chce certifikovať:  

 víno s CHZO - Sloven/-ská, -ské, -ský, 

 víno s CHZO – tradičný výraz regionálne víno, 

 víno s CHOP - Južnosloven/-ská, -ské, -ský, Karpatská Perla, Malokarpat/-ská, -

ské, -ský, Nitrian/-ska, -ske, sky, Skalický rubín, Stredosloven/-ská, -ské, -ský, 

vinohradnícka oblasť Tokaj a Východosloven/-ská, -ské, -ský, 

 víno s CHOP – tradičné výrazy/pojmy akostné víno (odrodové a značkové), 

Tokajský Furmint, Tokajská Lipovina, Tokajský Muškát žltý, pestovateľský 

sekt, sekt vinohradníckej oblasti, panenská úroda, mladé víno a archívne víno. 

Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 20 k vyhláške č. 350/2009 Z. z. 

Žiadosť musí obsahovať: 

 identifikačné údaje žiadateľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno, číslo telefónu, 

registračné číslo výrobcu vína, adresa, IČO, DIČ, názov banky, číslo účtu), 

 požadované označenie vína(názov, kategória, farba, číslo dávky, pôvod), 

 celkové množstvo vína, pre ktoré sa žiada certifikácia v l, 

 presné miesto uskladnenia vína ak nie je totožné s adresou žiadateľa, 

 údaje o uskladnení vína (druh nádoby, číslo nádoby, objem v l), 

 plnenie (dátum, objem fliaš, počet fliaš), 

 údaje o úprave cukornatosti muštu, 

 údaje o úprave obsahu zvyškového cukru, 

 údaje o predchádzajúcej certifikácii vína ak bolo víno už certifikované (skúšobné číslo), 

 

https://www.uksup.sk/storage/app/uploads/public/5e8/42a/1de/5e842a1deed84848627017.docx
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 miesto a dátum vyplnenia žiadosti, 

 podpis žiadateľa. 

Žiadateľ je povinný predložiť pri certifikácii vína s chráneným označením pôvodu „Skalický rubín” 

akostné víno spolu so žiadosťou prílohu o pôvode vína a percentuálnom zastúpení odrôd vo víne. 

Výrobcom vína s chráneným označením pôvodu „Skalický rubín” môže byť podľa špecifikácie vinár, 

ktorý má na území zemepisnej jednotky (Skalica, Mokrý Háj, Popudinské Močidlany, Prietržka, 

Radošovce a Vrádište) zriadenú prevádzku. 

Žiadateľ je povinný predložiť pri certifikácii vína s označením liturgické víno alebo omšové víno 

písomný súhlas príslušnej cirkvi.  

Žiadateľ je povinný predložiť pri certifikácii vína s označením panenská úroda kópiu osvedčenia  

o registrácii vinohradu. Víno s označením panenská úroda pochádza z prvej úrody vinohradu, za ktorú 

sa považuje zber hrozna uskutočnený v treťom, najneskôr však v štvrtom roku po výsadbe vinohradu.  

O certifikáciu vína s označením mladé víno môže požiadať vinár len v  danom roku, v ktorom bol 

vykonaný zber hrozna, z ktorého bolo víno  vyrobené. O certifikáciu vína s označením archívne víno 

môže požiadať vinár najskôr 3 roky po roku, v ktorom bol vykonaný zber hrozna, z ktorého bolo víno 

vyrobené. 

 

Žiadosť o pridelenie ŠKČ 

 
Žiadosť o pridelenie ŠKČ podáva žiadateľ, ak chce certifikovať: 

 Víno s CHOP – tradičný výraz akostné víno (odrodové a značkové) s prívlastkom 

(kabinetné, neskorý zber, výber z hrozna, bobuľový výber, hrozienkový výber, 

cibébový výber, botrytický výber, ľadové víno a slamové víno), 

 Víno s CHOP – tradičné výrazy Tokajské samorodné víno – suché a sladké, 

Tokajský výber 3-putňový až 6-putňový, Tokajský mášláš, Tokajský forditáš, 

Tokajská výberová esencia a Tokajská esencia.  

 

Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 23 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.  

Žiadosť musí obsahovať: 

 identifikačné údaje žiadateľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno, číslo telefónu, 

registračné číslo výrobcu vína, adresa, IČO,DIČ, názov banky, číslo účtu), 

 požadované označenie vína(názov, kategória, farba, číslo dávky, pôvod), 

 údaje o zbere hrozna z osvedčenia o hrozne (dátum zberu, odroda, cukornatosť, zdravotný stav 

hrozna, číslo osvedčenia o pôvode hrozna), 

 celkové množstvo vína, pre ktoré sa žiada certifikácia v l, 

 presné miesto uskladnenia vína ak nie je totožné s adresou žiadateľa, 

 údaje o uskladnení vína (druh nádoby, číslo nádoby, objem v l), 

 plnenie(dátum, objem fliaš, počet fliaš), 

 počet ks ŠKČ, 

 registračné číslo vinohradu, 

 údaje o predchádzajúcej certifikácii vína ak bolo víno už certifikované (skúšobné číslo), 

 adresa výrobcu ŠKČ, 

 miesto a dátum vyplnenia žiadosti, 

 podpis žiadateľa. 

 

https://www.uksup.sk/storage/app/uploads/public/5b9/11c/6fb/5b911c6fbfea9315560761.doc
http://www.zakonypreludi.sk/disk/zz/file/2018/2018c000z0083p005.pdf
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Žiadateľ je povinný predložiť pri certifikácii vína s chráneným označením pôvodu „Skalický rubín” 

akostné víno s prívlastkom (kabinetné, neskorý zber, výber z hrozna) spolu so žiadosťou prílohu  

o pôvode vína a percentuálnom zastúpení odrôd vo víne. Výrobcom vína s chráneným označením 

pôvodu „Skalický rubín” môže byť podľa špecifikácie vinár, ktorý má na území zemepisnej jednotky 

(Skalica, Mokrý Háj, Popudinské Močidlany, Prietržka, Radošovce a Vrádište) zriadenú prevádzku. 

O certifikáciu vína s označením Tokajské samorodné suché víno, Tokajské samorodné sladké víno, 

Tokajský mášláš a Tokajský forditáš môže požiadať vinár najskôr po dvoch rokoch vyzrievania vína,  

z toho aspoň jeden rok v drevenom sude. 

O certifikáciu vína s označením Tokajský výber 3-putňový až 6-putňový , Tokajská výberová esencia 

a Tokajská esencia môže požiadať vinár najskôr po troch rokoch vyzrievania vína, z toho aspoň dva 

roky v drevenom sude. 

ŠKČ sa prideľuje pre akostné víno s prívlastkom a tokajské víno, ktorého hrozno bolo v čase zberu  

na vinohrade osvedčené zamestnancom ÚKSÚP - u za účelom deklarovania odrody, pôvodu, 

cukornatosti, hmotnosti a zdravotného stavu ako základnej suroviny pre ich výrobu, kópia osvedčenia 

o hrozne sa predkladá spolu so žiadosťou. ŠKČ sa prideľuje týmto vínam ak sú balené do fliaš.  

 

Ak bolo hrozno osvedčené pre iného spracovateľa ako je výrobca vína s prívlastkom respektíve 

tokajského vína, je žiadateľ povinný predložiť kópiu dodacieho listu alebo faktúry o kúpe 

osvedčeného hrozna. Pridelenie ŠKČ pre akostné víno s prívlastkom a tokajské víno sa uvedie v 

certifikáte s udaním objemu fľaše, na ktorú sa žiada ŠKČ a počet ŠKČ pre jednotlivé druhy fliaš.  

Pre akostné víno s prívlastkom a tokajské víno kontrolný ústav pridelí žiadateľovi počet ŠKČ  

pre jednotlivé druhy fliaš len na množstvo vína uvedené v žiadosti. Certifikát pre vína, ktorým bolo 

pridelené ŠKČ sa vydáva za každý jeden druh vinárskeho produktu samostatne. Kontrolný ústav 

oznámi výrobcovi ŠKČ meno žiadateľa, ktorému boli ŠKČ pridelené a ostatné údaje, ktoré má 

obsahovať ŠKČ.  

Úhrada 

Certifikácia vína sa vykonáva za úhradu podľa platného cenníka. Faktúra za certifikáciu vína sa 

vystaví na základe podkladov zo žiadosti po vydaní certifikátu alebo oznámení dôvodu neudelenia 

certifikátu.  

Odňatie certifikátu, ŠKČ 

ÚKSÚP odníme certifikát, ak sa preukáže, že víno nespĺňa požiadavky certifikácie, alebo sa dodatočne 

preukáže, že údaje poskytnuté na účel certifikácie sú nepravdivé alebo zavádzajúce. ÚKSÚP odníme 

ŠKČ ak sa dodatočne preukáže, že víno nespĺňa požiadavky na pridelenie ŠKČ, alebo ten komu bolo 

pridelené ŠKČ, marí kontrolu alebo zabraňuje kontrole používania ŠKČ. Ten, komu bolo ŠKČ 

odňaté, je povinný odstrániť už nalepené ŠKČ z fliaš s vínom a nepoužité ŠKČ vrátiť ÚKSÚP-u. 

Kontakty 
 

Odber vína na certifikáciu: 

 

ÚKSÚP, Nitrianska 113, 940 67 Nové Zámky 

 

Ing. Ľudovít Tóth  

tel: + 421 64 28 553 

mobil: + 421 915 951 070 

email: ludovit.toth@uksup.sk 

 

 

 

 

https://www.uksup.sk/storage/app/uploads/public/5b9/11c/6fb/5b911c6fbfea9315560761.doc
http://www.uksup.sk/cennik-vykonov/
mailto:ludovit.toth@uksup.sk
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ÚKSÚP, Partizánska 17, 984 01 Lučenec 

 

Ing. Štefan Bodnár 

tel: + 421 918 599 900 

email: stefan.bodnar@uksup.sk 

 

ÚKSÚP, Sama Chalúpku 18, 071 01 Michalovce 

Ing. Martin Podžuban 
tel: + 421 56 68 86 013 

mobil: + 421 905 560 189 

email: martin.podzuban@uksup.sk 

 

Po uskutočnení odberu , žiadateľ na svoje náklady doručí vzorky vína určeného na certifikáciu spolu s určenými 

dokladmi na adresu ÚKSÚP - u v Bratislave. 

Príjem vína na certifikáciu: 

 

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava 

 

Róbert Borský 

tel: +421 2 59 880 209 

email: robert.borsky@uksup.sk 

 

Senzorické hodnotenie vína: 

 

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava 

 

Ing. Ivana Benkovičová, predseda Komisie na hodnotenie vína 

tel: + 421 2 59 880 252 

email: ivana.benkovicova@uksup.sk 

 

Ing. Beata Lichtnekerová, podpredseda Komisie na hodnotenie vína 

tel: + 421 2 59 880 274 

email: beata.lichtnekerova@uksup.sk  

 

Mgr. Dana Mezeiová, tajomník Komisie na hodnotenie vína, 

email: vino@uksup.sk 

 

Ľubica Hájeková, zástupkyňa tajomníka Komisie na hodnotenie vína 

tel: + 421 2 59 880 209 

email: lubica.hajekova@.uksup.sk 

 

 

Vydávanie certifikátov: 

 

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava 

 

RNDr. Jarmila Švancarová Laštincová, PhD. 
tel.: + 421 2 59 880 292 

email: jarmila.lastincova@uksup.sk 

 

Ľubica Hájeková,  
tel: + 421 2 59 880 209 

email: lubica.hajekova@.uksup.sk 

 

 

 

 

mailto:stefan.bodnar@uksup.sk
mailto:martin.podzuban@uksup.sk
http://robert.borsky@uksup.sk
mailto:ivana.benkovicova@uksup.sk
beata.lichtnekerova@uksup.sk
mailto:vino@uksup.sk
mailto:lubica.hajekova@.uksup.sk
mailto:jarmila.lastincova@uksup.sk
mailto:lubica.hajekova@.uksup.sk
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Odbor vinohradníctva a vinárstva 
Fakturácia: 

 

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava 

 

Helena Bališová 

tel.: + 421 2 59 880 227 

email: vino@uksup.sk 

 

Aktualizované: ÚKSÚP, Odbor vinohradníctva a vinárstva, dňa: 04.10.2022 

mailto:vino@uksup.sk

