
Odobraté certifikáty výrobkov za rok 2022

P.č. Registračné číslo Prevádzkovateľ P. č. Názov výrobku
Rok 

produkcie
Dôvod odobratia

1 SK-2019/1620 Nutricia s.r.o. 509/2021 1
Potraviny z ekologickej poľnohospodárskej 

výroby / Foodstuff from organic farming
-

Z dôvodu odstúpenia od Zmluvy o 

kontrole a certifikácii č. 2019/017 nie je 

možné zabezpečiť vykonávanie dozoru v 

súlade s kritériami pre príslušný 

certifikačný systém a tým zabezpečiť 

kontrolu dodržiavania zhody s platnou 

legislatívou v oblasti ekologickej 

poľnohospodárskej výroby.  

4.2.2022

1 BIO Senáž z lucerny siatej 2021 18.2.2022

2 BIO Ovce - 18.2.2022

3 BIO Surové ovčie mlieko - 18.2.2022

4
BIO Hovädzí dobytok (Obmedzenie v 

poznámke/ Restriction in remarks)
- 18.2.2022

1 BIO Seno z TTP 2020 24.2.2022

2 BIO Senáž z TTP 2020 24.2.2022

3 BIO Ovce - 24.2.2022

4 BIO Surové ovčie mlieko - 24.2.2022

5 BIO Ovčia vlna - 24.2.2022

1 BIO Seno z TTP 2021 24.2.2022

2 BIO Senáž z TTP 2021 24.2.2022

3 BIO Ovce - 24.2.2022

Z dôvodu odstúpenia od Zmluvy o 

kontrole a certifikácii č: 2006/126 nie je 

možné zabezpečiť vykonávanie dozoru v 

súlade s kritériami pre príslušný 

certifikačný systém a tým zabezpečiť 

kontrolu dodržiavania zhody s platnou 

legislatívou v oblasti ekologickej 

poľnohospodárskej výroby.  

Z dôvodu odstúpenia od Zmluvy o 

kontrole a certifikácii č: 2006/126 nie je 

možné zabezpečiť vykonávanie dozoru v 

súlade s kritériami pre príslušný 

certifikačný systém a tým zabezpečiť 

kontrolu dodržiavania zhody s platnou 

legislatívou v oblasti ekologickej 

poľnohospodárskej výroby.    

655/2020

4 SK-2005/299 Roľnícke družstvo Klenovec 003/2022

3 SK-2005/299 Roľnícke družstvo Klenovec

Dátum 

odobratia

Prevádzkovateľ
Číslo 

certifikátu

Certifikát

2 SK-2009/783
AGROSPOLOČNOSŤ POLOMKA 

s.r.o.
004/2022

Z dôvodu odstúpenia od Zmluvy o 

kontrole a certifikácii č: 2022/012 nie je 

možné zabezpečiť vykonávanie dozoru v 

súlade s kritériami pre príslušný 

certifikačný systém a tým zabezpečiť 

kontrolu dodržiavania zhody s platnou 

legislatívou v oblasti ekologickej 

poľnohospodárskej výroby.    



4 BIO Surové ovčie mlieko - 24.2.2022

5 BIO Ovčia vlna - 24.2.2022

1 BIO Surové kravské mlieko - 13.4.2022

2 BIO Hovädzí dobytok - 13.4.2022

6 SK-2021/2239 Ing. Molnár Peter 077/2022 1 BIO Ovce -
Vydanie aktuálneho certifikátu na bio 

ovce  bez obmedzenia
11.5.2022

1
BIOWINE KAMENNÝ KVET, biele, suché, 

ročník 2020
- 23.5.2022

2
BIOWINE Serotonín, bez zemepisného 

označenia, ročník 2021
- 23.5.2022

1
BIOWINE Tramín červený, biele, suché, ročník 

2020
- 23.5.2022

2
BIOWINE Pinot Noir , červené, suché, ročník 

2020
- 23.5.2022

9 SK-2021/2239 Ing. Molnár Peter 103/2022 1 BIO Ovce -

Z dôvodu odstúpenia od Zmluvy o 

kontrole a certifikácii č.2021/166 nie je 

možné zabezpečiť vykonávanie dozoru v 

súlade s kritériami pre príslušný 

certifikačný systém a tým zabezpečiť 

kontrolu dodržiavania zhody s platnou 

legislatívou v oblasti ekologickej 

poľnohospodárskej výroby.    

3.6.2022

10 SK-2015/1139 Emako, s. r. o. 650/2021 1
Produkty z ekologickej poľnohospodárskej 

výroby / Products from organic farming
-

Z dôvodu odstúpenia od Zmluvy o 

kontrole a certifikácii č.2015/033 nie je 

možné zabezpečiť vykonávanie dozoru v 

súlade s kritériami pre príslušný 

certifikačný systém a tým zabezpečiť 

kontrolu dodržiavania zhody s platnou 

legislatívou v oblasti ekologickej 

poľnohospodárskej výroby.  

3.6.2022

11 SK-2019/1654 JADRANIS, s.r.o. 730/2021 1 BIO Zelená hmota z ciroka sudánskeho 2021

Z dôvodu odstúpenia od Zmluvy o 

kontrole a certifikácii č. 2019/040 nie je 

možné zabezpečiť vykonávanie dozoru v 

súlade s kritériami pre príslušný 

certifikačný systém a tým zabezpečiť 

kontrolu dodržiavania zhody s platnou 

legislatívou v oblasti ekologickej 

poľnohospodárskej výroby.  

30.8.2022

Odregistrovanie hovädzieho dobytku5 SK-2009/786 Agro družstvo Letanovce 399/2021

Z dôvodu odstúpenia od Zmluvy o 

kontrole a certifikácii č: 2006/126 nie je 

možné zabezpečiť vykonávanie dozoru v 

súlade s kritériami pre príslušný 

certifikačný systém a tým zabezpečiť 

kontrolu dodržiavania zhody s platnou 

legislatívou v oblasti ekologickej 

poľnohospodárskej výroby.  

4 SK-2005/299 Roľnícke družstvo Klenovec 003/2022

Nesprávne označená oblasť certifikácie.  

Nesprávne označená oblasť certifikácie.  8 SK-2002/142
VÍNO NATURAL Domin & Kušický, 

s.r.o.
063/2022

7 SK-2002/142
VÍNO NATURAL Domin & Kušický, 

s.r.o.
055/2022



1 BIO Seno z TTP 2021 11.10.2022

2 BIO Senáž z TTP 2021 11.10.2022

3 BIO Zelená hmota z TTP 2021 11.10.2022

1
Produkty z ekologickej poľnohospodárskej 

výroby / Products from organic farming
- 11.10.2022

2
Produkty z ekologickej poľnohospodárskej 

výroby / Products from organic farming
- 11.10.2022

3
Produkty z ekologickej poľnohospodárskej 

výroby / Products from organic farming
- 11.10.2022

4
Produkty z ekologickej poľnohospodárskej 

výroby / Products from organic farming
- 11.10.2022

14 SK-2019/1642
Yusen Logistics (Czech) s.r.o. - 

organizačná zložka Slovakia
511/2021 1

Potraviny z ekologickej poľnohospodárskej 

výroby / Foodstuff from organic farming
-

Z dôvodu odstúpenia od Zmluvy o 

kontrole a certifikácii č: 2019/032 nie je 

možné zabezpečiť vykonávanie dozoru v 

súlade s kritériami pre príslušný 

certifikačný systém a tým zabezpečiť 

kontrolu dodržiavania zhody s platnou 

legislatívou v oblasti ekologickej 

poľnohospodárskej výroby.    

9.11.2022

15 SK-2019/1702 AGROFARMA Rozina, s.r. o. 431/2022 1 BIO Ovos nahý (Avena nuda), Santini 2022

Z dôvodu odstúpenia od Zmluvy o 

kontrole a certifikácii č: 2019/070 nie je 

možné zabezpečiť vykonávanie dozoru v 

súlade s kritériami pre príslušný 

certifikačný systém a tým zabezpečiť 

kontrolu dodržiavania zhody s platnou 

legislatívou v oblasti ekologickej 

poľnohospodárskej výroby.    

11.11.2022

1
BIO Hovädzí dobytok (Obmedzenie v 

poznámke/ Restriction in remarks)
-

2 BIO Seno z TOP 2022

527/2021

12 SK-2018/1585 Ing. Anna Marečková 566/2021

15.12.2022

Z dôvodu odstúpenia od Zmluvy o 

kontrole a certifikácii č: 2018/119 nie je 

možné zabezpečiť vykonávanie dozoru v 

súlade s kritériami pre príslušný 

certifikačný systém a tým zabezpečiť 

kontrolu dodržiavania zhody s platnou 

legislatívou v oblasti ekologickej 

poľnohospodárskej výroby.  

Z dôvodu odstúpenia od Zmluvy o 

kontrole a certifikácii č. 2020/119 nie je 

možné zabezpečiť vykonávanie dozoru v 

súlade s kritériami pre príslušný 

certifikačný systém a tým zabezpečiť 

kontrolu dodržiavania zhody s platnou 

legislatívou v oblasti ekologickej 

poľnohospodárskej výroby.  

13 SK-2020/1900 Tate & Lyle Slovakia, s.r.o.

16 Poľnohospodárske družstvo KútySK-2005/298 160/2022

Pozitívny nález v EPV nepovolených látok 

(Cypermethrin - 0,012 mg/kg a Piperonyl 

butoxid - 0,013 mg/kg) vo vzorke BIO raž 

siata, odroda Dankowskie Opal (rok 

produkcie 2022) odobratej v sklade 

prevádzkovateľa . 



3
BIO Hrach siaty, ozimný (Pisum sativum), 

Balltrap
2022

4
BIO Raž siata f. ozimná (Secale cereale), 

Dańkowskie Opal
2022

5
BIO Raž siata f. ozimná (Secale cereale), 

Dańkowskie Diament
2022

6 BIO Ovos siaty (Avena sativa), Vit 2022

7
BIO Zemiaky konzumné (Solanum tuberosum), 

Marabel
2022

8
BIO Jačmeň siaty f. jarný (Hordeum vulgare), 

Argument
2022

9
BIO Jačmeň siaty f. ozimný (Hordeum vulgare), 

Etincel
2022

10
BIO Vika panónska (Vicia villosa), Dětenická 

panonská
2022

11
BIO Pšenica špaldová (Triticum spelta), GK 

Feher
2022

12
BIO Pšenica špaldová (Triticum spelta), 

Attergauer Dinkel
2022

13 BIO Senáž z lucerny siatej 2022

14 BIO Seno z lucerny siatej 2022

15 BIO Seno z TTP 2022

16

BIO Senáž z jarnej strukovino-obilnej miešanky 

(hrach siaty peluška Arvika + Ovos siaty 

Kertag)

2022

1 BIO Ovos siaty (Avena sativa), Earl 2022

2
BIO Pšenica špaldová (Triticum spelta), Ebners 

Rotkorn
2022

3
BIO Raž siata f. ozimná (Secale cereale), 

Dankowskie
2022

4
BIO Jačmeň siaty f. jarný (Hordeum vulgare), 

Overture
2022

5
BIO Pšenica letná f. ozimná (Triticum 

aestivum), Beatus
2022

6 BIO Seno z TTP 2022

7 BIO Slama z ovsa siateho - Earl 2022

8
BIO Slama z pšenice špaldovej - Ebners 

Rotkorn
2022

9 BIO Slama z raži siatej - Dankowskie 2022

10 BIO Slama z jačmeňa jarného - Overture 2022

Pozitívny nález v EPV nepovolených látok 

(Glyphosate - 1,50 mg/kg) vo vzorke BIO 

jačmeňa jarného (odroda Overture) z 

roku produkcie 2022 v rámci predaja zo 

dňa 15.08.2022 (odberateľ Caj. Strobl-

Naturmuhle GesmbH - 25,10 t.  

21.12.202217 SK-2006/372 Ludvik Barkóci - SHR 176/2022

15.12.202216 Poľnohospodárske družstvo KútySK-2005/298 160/2022

Pozitívny nález v EPV nepovolených látok 

(Cypermethrin - 0,012 mg/kg a Piperonyl 

butoxid - 0,013 mg/kg) vo vzorke BIO raž 

siata, odroda Dankowskie Opal (rok 

produkcie 2022) odobratej v sklade 

prevádzkovateľa . 



11 BIO Slama z pšenice ozimnej - Beatus 2022

1 BIO Hovädzí dobytok - 31.12.2022

2 BIO Ošípané - 31.12.2022

1 BIO Jačmeň siaty f. ozimný (Hordeum vulgare) 2022 31.12.2022

2
BIO Hrach siaty roľný - peluška (Pisum sativum 

var. speciosum)
2022 31.12.2022

3
BIO Pestrec mariánsky (Silybum marianum 

semen)
2022 31.12.2022

4 BIO Senáž z TTP 2022 31.12.2022

5 BIO Seno z TTP 2022 31.12.2022

6 BIO Senáž z ĎTM 2022 31.12.2022

7 BIO Seno z ĎTM 2022 31.12.2022

1
Produkty z ekologickej poľnohospodárskej 

výroby / Products from organic farming
- 31.12.2022

2
Potraviny z ekologickej poľnohospodárskej 

výroby / Foodstuff from organic farming
- 31.12.2022

21 SK-2017/1341 Iveta Gubová - BIOLIENKA 362/2022 1
Potraviny z ekologickej poľnohospodárskej 

výroby / Foodstuff from organic farming
-

Z dôvodu odstúpenia od Zmluvy o 

kontrole a certifikácii č: 2020/007 nie je 

možné zabezpečiť vykonávanie dozoru v 

súlade s kritériami pre príslušný 

certifikačný systém a tým zabezpečiť 

kontrolu dodržiavania zhody s platnou 

legislatívou v oblasti ekologickej 

poľnohospodárskej výroby.  

31.12.2022

Pozitívny nález v EPV nepovolených látok 

(Glyphosate - 1,50 mg/kg) vo vzorke BIO 

jačmeňa jarného (odroda Overture) z 

roku produkcie 2022 v rámci predaja zo 

dňa 15.08.2022 (odberateľ Caj. Strobl-

Naturmuhle GesmbH - 25,10 t.  

21.12.202217 SK-2006/372 Ludvik Barkóci - SHR 176/2022

19 SK-2009/786 Agro družstvo Letanovce 231/2022

18 SK-2018/1423 Marek Lukáč 326/2022

20 SK-2017/1330 PLANETA NATUR, s.r.o. 533/2022

Z dôvodu odstúpenia od Zmluvy o 

kontrole a certifikácii č: 2018/017 nie je 

možné zabezpečiť vykonávanie dozoru v 

súlade s kritériami pre príslušný 

certifikačný systém a tým zabezpečiť 

kontrolu dodržiavania zhody s platnou 

legislatívou v oblasti ekologickej 

poľnohospodárskej výroby.  

Z dôvodu odstúpenia od Zmluvy o 

kontrole a certifikácii č: 2010/041 nie je 

možné zabezpečiť vykonávanie dozoru v 

súlade s kritériami pre príslušný 

certifikačný systém a tým zabezpečiť 

kontrolu dodržiavania zhody s platnou 

legislatívou v oblasti ekologickej 

poľnohospodárskej výroby.  

Z dôvodu odstúpenia od Zmluvy o 

kontrole a certifikácii č: 2022/079 nie je 

možné zabezpečiť vykonávanie dozoru v 

súlade s kritériami pre príslušný 

certifikačný systém a tým zabezpečiť 

kontrolu dodržiavania zhody s platnou 

legislatívou v oblasti ekologickej 

poľnohospodárskej výroby.  



1 Bio celozrnná pšeničná zmes pre kváskovanie - 31.12.2022

2
BIO celozrnné cestoviny z pšenice dvojzrnky 

DETSKÉ
- 31.12.2022

3 BIO celozrnné cestoviny z pšenice dvojzrnky - 31.12.2022

1 Bio celozrnná múka z pšenice dvojzrnky - 31.12.2022

2 Bio celozrnná Ražná múka - 31.12.2022

1

BIO HOVÄDZIE SUŠENÉ MÄSO, 

PORCIOVANÉ ORIGINÁL / BIO DRIED BEEF, 

SLICED -ORIGINAL

- 31.12.2022

2

BIO HOVÄDZIE SUŠENÉ 

MÄSO,PORCIOVANÉ CHILLI /BIO DRIED 

BEEF, SLICED -CHILLI

- 31.12.2022

3

BIO HOVÄDZIE SUŠENÉ MÄSO, 

PORCIOVANÉ ČIERNE KORENIE / BIO 

DRIED BEEF, SLICED -BLACK PEPPER

- 31.12.2022

4

BIO HOVÄDZIE SUŠENÉ 

MÄSO,PORCIOVANÉ RUŽOVÉ KORENIE / 

BIO DRIED BEEF, SLICED -PINK PEPPER

- 31.12.2022

5

BIO HOVÄDZIE SUŠENÉ MÄSO, 

PORCIOVANÉ KÔPOR / BIO DRIED BEEF, 

SLICED -DILL

- 31.12.2022

6

BIO HOVÄDZIE SUŠENÉ MÄSO, 

PORCIOVANÉ ORIGINÁL / BIO DRIED BEEF, 

SLICED -ORIGINAL

- 31.12.2022

22 SK-2020/1739 BIOMINERAL s.r.o. 024/2022

24 SK-2020/1752 BIOBILTONG s.r.o. 285/2022

23 SK-2020/1739 BIOMINERAL s.r.o. 026/2022

Z dôvodu odstúpenia od Zmluvy o 

kontrole a certifikácii č. 2020/016 nie je 

možné zabezpečiť vykonávanie dozoru v 

súlade s kritériami pre príslušný 

certifikačný systém a tým zabezpečiť 

kontrolu dodržiavania zhody s platnou 

legislatívou v oblasti ekologickej 

poľnohospodárskej výroby.  

Z dôvodu odstúpenia od Zmluvy o 

kontrole a certifikácii č: 2020/012 nie je 

možné zabezpečiť vykonávanie dozoru v 

súlade s kritériami pre príslušný 

certifikačný systém a tým zabezpečiť 

kontrolu dodržiavania zhody s platnou 

legislatívou v oblasti ekologickej 

poľnohospodárskej výroby.  

Z dôvodu odstúpenia od Zmluvy o 

kontrole a certifikácii č: 2020/012 nie je 

možné zabezpečiť vykonávanie dozoru v 

súlade s kritériami pre príslušný 

certifikačný systém a tým zabezpečiť 

kontrolu dodržiavania zhody s platnou 

legislatívou v oblasti ekologickej 

poľnohospodárskej výroby.  



7

BIO HOVÄDZIE SUŠENÉ 

MÄSO,PORCIOVANÉ CHILLI /BIO DRIED 

BEEF, SLICED -CHILLI

- 31.12.2022

8

BIO HOVÄDZIE SUŠENÉ MÄSO, 

PORCIOVANÉ ČIERNE KORENIE / BIO 

DRIED BEEF, SLICED -BLACK PEPPER

- 31.12.2022

9

BIO HOVÄDZIE SUŠENÉ 

MÄSO,PORCIOVANÉ RUŽOVÉ KORENIE / 

BIO DRIED BEEF, SLICED -PINK PEPPER

- 31.12.2022

10

BIO HOVÄDZIE SUŠENÉ MÄSO, 

PORCIOVANÉ KÔPOR / BIO DRIED BEEF, 

SLICED -DILL

- 31.12.2022

25 SK-2021/2251 CENTRUM 3000 s.r.o. 010/2022 1
Potraviny z ekologickej poľnohospodárskej 

výroby / Foodstuff from organic farming
-

Z dôvodu odstúpenia od Zmluvy o 

kontrole a certifikácii č. 2021/175 nie je 

možné zabezpečiť vykonávanie dozoru v 

súlade s kritériami pre príslušný 

certifikačný systém a tým zabezpečiť 

kontrolu dodržiavania zhody s platnou 

legislatívou v oblasti ekologickej 

poľnohospodárskej výroby.  

31.12.2022

24 SK-2020/1752 BIOBILTONG s.r.o. 285/2022

Z dôvodu odstúpenia od Zmluvy o 

kontrole a certifikácii č. 2020/016 nie je 

možné zabezpečiť vykonávanie dozoru v 

súlade s kritériami pre príslušný 

certifikačný systém a tým zabezpečiť 

kontrolu dodržiavania zhody s platnou 

legislatívou v oblasti ekologickej 

poľnohospodárskej výroby.  


