
Otázky a odpovede 

v súvislosti s implementáciou nariadenia (ES) 
č. 183/2005 o hygiene krmív

(5.1.2006)

Materiál bol spracovaný na základe otázok a odpovedí konzultovaných v Stálom výbore pre 
potravinový  reťazec  a zdravie  Európskej  komisii  a otázok  a odpovedí  konzultovaných  na 
vzdelávacích aktivitách ÚKSÚP-u.

1.Patria do pôsobnosti nariadenia (ES) č. 183/2005 aj poľnohospodárske podniky alebo 
samostatne  hospodáriaci  farmári,  ktorí  chovajú  zvieratá  ale  neprodukujú  žiadne 
krmivá  (ani  obilniny)  a krmivá  na  kŕmenie  zvierat  len  nakupujú?
Áno.  Nariadenie  183/2005 upravuje  aj  kŕmenie  zvierat  určených na produkciu potravín. 
Z toho  vyplýva,  že  poľnohospodársky  podnik  alebo  farmár,  ktorý  sa  zaoberá  kŕmením 
zvierat spadá do pôsobnosti tohto nariadenia a to bez ohľadu na to, či krmivo vyprodukuje 
sám alebo nakupuje. Ak krmivá transportujú alebo skladujú, musia spĺňať požiadavky podľa 
prílohy I nariadenia 183/2005 a pri kŕmení zvierat musia dodržiavať požiadavky Prílohy III 
nariadenia 183/2005 a nie je nevyhnutné, aby implementovali systém HACCP. Musia byť 
zaregistrovaní ako prvovýrobcovia.

2.Patria do pôsobnosti nariadenia (ES) č. 183/2005 prepravcovia živých zvierat, ktorí 
kŕmia zvieratá počas ich prepravy?
Áno, pretože pri kŕmení zvierat treba dodržiavať prílohu III tohto nariadenia.

3.Vzťahuje  sa  označovanie   „krmivársky  podnikateľsky  subjekt“  (inak  používaný 
pojem  aj  ako  „prevádzkovateľ  krmivárskeho  podniku“  alebo  len  „krmivársky 
podnik“) aj na poľnohospodárske podniky alebo samostatne hospodáriacich farmárov, 
ktorí  chovajú  zvieratá  ale  neprodukujú  žiadne  krmivá?
Áno. Nariadenie 183/2005 definuje pojem krmivársky podnikateľský subjekt ako fyzickú 
alebo  právnickú  osobu,  ktorá  je  zodpovedná  za  plnenie  požiadaviek  nariadenia 
v krmivárskom  podniku,  ktorý  riadia.  Poľnohospodárske  podniky  alebo  farmári,  ktorí 
nakupujú krmivá, vykonávajú minimálne ich skladovanie a manipulovanie s nimi, čím sú 
povinní  spĺňať  požiadavky prílohy I nariadenia  183/2005.  Musia  byť  zaregistrovaní  ako 
prvovýrobcovia.

4.Musia byť poľnohospodárske podniky alebo samostatne hospodáriaci farmári, ktorí 
chovajú  zvieratá,  ale  žiadne  krmivá  neprodukujú  registrovaní?
Áno. Podľa článku 11 nariadenia 183/2005, krmivársky podnikateľský subjekt  nevykoná 
žiadnu  činnosť  bez  registrácie  alebo  bez  schválenia.  Keďže  poľnohospodárske  podniky 
alebo  samostatne  hospodáriaci  farmári,  ktorí  chovajú  zvieratá  ale  neprodukujú  žiadne 
krmivá sú považovaní za „krmivársky podnikateľský subjekt“ (vysvetlenie viď v bode 3), 
potom  musia  byť  registrovaní  v súlade  s nariadením  183/2005.  Podniky,  ktoré  chovajú 
zvieratá určené na produkciu potravín, navyše musia byť registrovaní aj podľa príslušného 
potravinového nariadenia tj. nariadenia (ES) č, 852/2004.
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5.Patria fyzické alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú výlučne prepravu krmív do 
pôsobnosti nariadenia 183/2005?
Áno.  Patria  sem  okrem  kamiónovej  prepravy  aj  preprava  železnicou  alebo  poštou. 
Samozrejme  sa  nevyžaduje  samostatná  registrácia  každého  nákladného  auta,  poštovej 
budovy, alebo železničného vagóna. Tieto osoby z praktického hľadiska musia spĺňať najmä 
požiadavky  podľa  prílohy  II  nariadenia  183/2005  ohľadne  zabezpečenia 
sledovateľnosti krmív.  
K žiadosti o registráciu by mali priložiť dokumentáciu primeranú k vykonávanej činnosti:

a) opis  prepravného  zariadenia,  z ktorého  musí  byť  jasné  či  je  vhodné  na  prepravu 
krmiva napr. podľa toho, či ide o prepravu krmiva voľne loženého alebo baleného, 
tekutého alebo suchého, či je vhodne zabezpečené uzáverom a pod.

b) organizačný poriadok, z ktorého musí vyplývať aj to, kto je zodpovedná osoba, ktorá 
nesie zodpovednosť za dodržanie legislatívnych predpisov v oblasti krmív (v danom 
prípade  kto  nesie  zodpovednosť  napr.  za  zachovanie  kvality,  neporušenosti 
a bezpečnosti  prepravovaného  krmiva),  kto  je  odborne  spôsobilá  osoba,  osoby 
zodpovedné za vykládku a nakládku tovaru a pod.

c) prepravný  poriadok,  ktorý  obsahuje  informácie  o podmienkach  prepravy, 
o identifikácii  tovaru  resp.  prepravného  zariadenia  počas  prepravy,  čas  a doba 
prepravy,  informácie  o tom  na  prepravu  akých  tovarov  sa  využíva  prepravné 
zariadenie,  ako  sa  zabezpečuje,  aby  krmivá  neboli  kontaminované  so  zvyškami 
z predchádzajúcich   krmív,  ktoré  krmivá  môžu  a ktoré  nemôžu  byť  spoločne 
prepravované, či sú prepravné zariadenia používané na prepravu rôznych krmív napr. 
aj živočíšneho aj rastlinného pôvodu, o zabezpečení hygieny prepravného zariadenia 
(frekvencia a spôsob čistenia, dezinfekcie, kto to kontroluje a pod.), spôsob likvidácie 
rozsypaného tovaru a pod.

d) dokumentačný poriadok s kompletnou evidenciou - systém krok späť a krok vpred (tj. 
od  koho  a komu  sa  prepravuje  krmivo,  prípadne  iný  tovar,  identifikácia  tovaru, 
množstvo  tovaru,  dátum  nakládky, dátum vykládky).  Ak  prepravné  zariadenie 
prepravuje  okrem krmiva  aj  iný  tovar,  z  evidencie  musí  byť jasné,  aký tovar  bol 
prepravený pred prepravou krmiva.

e) reklamačný poriadok,  z  neho musí  byť jasné,  či  prepravca berie  zodpovednosť za 
dodané  krmivo  v prípade  jeho  poškodenia  počas  prepravy  (napr.  havária, 
kontaminácia  krmiva  s látkami  z  predchádzajúcej  prepravy  a pod.),  ako  sa  to 
vybavuje, evidencia reklamácií a pod.,

f) povolenia podľa osobitných predpisov. 

6.Patria  mobilné  miešarne  do  pôsobnosti  nariadenia  183/2005?
Áno. Mobilná miešareň sa považuje za krmivársky podnikateľský subjekt. 

7.Možno považovať mobilné miešarne za prvovýrobu?
Nie.  Ak však  výrobca  kŕmnej  zmesi,  ktorý  vyrába  krmivo výlučne  pre  vlastnú  potrebu 
(samovýrobca), ktorý nepoužíva doplnkové látky ani premixy doplnkových látok, si na túto 
výrobu prenajme mobilnú miešareň, táto činnosť sa posudzuje podľa článku 5 ods. 1 písm. 
c) nariadenia 183/2005. Majiteľ mobilnej miešarne, ak mieša kŕmnu zmes ako službu, musí 
spĺňať požiadavky podľa prílohy II nariadenia 183/2005. Aj vtedy, ak prepožičiava mobilnú 
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miešareň  ale  sám nemieša  krmivo,  musí  spĺňať  požiadavky  na  hygienu  krmív  ohľadne 
kontroly možnej krížovej kontaminácie to zn. mal by viesť presnú evidenciu prinajmenej 
o požičiavaní miešarne, aké krmivá boli v nej vyrobené (napr. či pre monogastre alebo pre 
polygastre, či boli používané kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu a pod.), aké čistenie bolo 
vykonané  a kto  je  zodpovedný  za  tieto  činnosti.

8.Patria obchodníci  krmív vrátane maloobchodu do pôsobnosti  nariadenia  183/2005?
Áno. Patria sem aj obchodníci, ktorí pôsobia ako sprostredkovatelia a nevykonávajú žiadnu 
fyzickú aktivitu a zabezpečujú len distribúciu krmív. Tieto osoby z praktického hľadiska 
musia  spĺňať  požiadavky  podľa  prílohy  II  nariadenia  183/2005  ohľadne 
zabezpečenia sledovateľnosti krmív.
Ak  ide  o osoby,  ktoré  krmivo  nevlastnia  ani  neskladujú  ale  len  administratívne 
sprostredkujú,  musia  viesť  kompletnú  dokumentáciu  o evidencii  krmiva  systémom  krok 
späť  a krok  dopredu,  tj.  od  koho  krmivo  pochádza,  komu  krmivo  sprostredkovali, 
identifikácia  krmiva,  množstvo  krmiva  a dátumy.  Dokumentačný  poriadok  sa  prikladá 
k žiadosti o registrácii. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti musia vlastniť aj tieto osoby.

9.Považujú  sa  niektoré  priemyselné  alebo  potravinárske  podniky  za  krmivárske 
podnikateľské  subjekty?  Ide  napr.  o bane,  ktoré  predávajú  malé  množstvá  ich 
produkcie  na  kŕmne  účely,  alebo  o potravinárske  podniky  v ktorých  vznikajú 
vedľajšie produkty používané na kŕmenie zvierat.
Áno, ak tieto produkty sa používajú na kŕmenie zvierat, alebo potenciálne by mohli byť 
používané na kŕmenie zvierat a to bez ohľadu nato, či toto krmivo sa používa priamo alebo 
len po ďalšom spracovaní.  Z definície  pojmu krmiva podľa nariadenia (ES) č.  178/2002 
vyplýva, že krmivo je akákoľvek látka spracovaná alebo len čiastočne spracovaná určená na 
kŕmenie  zvierat  perorálnou  cestou.  
Článok 5  ods.  6  nariadenia  183/2005 ustanovuje,  že  krmivárske  podnikateľské  subjekty 
a farmári čerpajú a používajú krmivo len z takých prevádzok, ktoré sú registrované alebo 
schválené v súlade sa nariadením 183/2005. Z toho vyplýva, že ak napr. farmár si odoberá 
vedľajší  produkt z potravinového podniku napr.  melasu alebo z niektorej  bane minerálne 
látky  na  kŕmenie  svojich  zvierat,  daný  potravinový  podnik  alebo  daná  baňa  musí  byť 
zaregistrovaný v súlade s nariadením o hygiene krmív č. 183/2005.

10.Technické pomocné látky, ktoré sa používajú pri spracovaní krmív (napr. extrakčné 
činidlá) sa považujú za krmivá?
Nie. Látky, ktoré sa používajú pri spracovaní krmív ako technické pomocné látky, ktoré sa 
z týchto  krmív po ich  spracovaní  odstránia  a nedostanú sa  do potravinového reťazca  sa 
nepovažujú za krmivá. Tieto látky však môžu predstavovať riziko z hľadiska bezpečnosti 
krmív a preto  musia  byť považované  za  kritické  kontrolné  body v systéme HACCP,  ak 
výrobca krmiva takéto látky používa pri výrobe krmiva.

11.Voda je krmivo?
Áno voda je krmivo a musí spĺňať požiadavky na hygienu krmív. 

12.Spadajú do pôsobnosti nariadenia liečivá, medikované krmivá, medikované premixy?
Liečivá nespadajú do pôsobnosti nariadenia o hygiene krmív. Na ne sa vzťahuje zákon č. 
140/1998 Z.z. o liekoch.
Medikované premixy a medikované krmivá možno vyrábať a uvádzať na trh podľa § 16 
krmivárskeho zákona č. 271/2005 len po schválení ÚŠKVBL. Medikované krmivá možno 
používať  na  kŕmenie  výlučne  podľa  predpisu  veterinárneho  lekára.  Na  druhej  strane  to 
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neznamená, že medikované krmivá nemusia byť v súlade so všeobecnými požiadavkami na 
hygienu  krmív  napr.  v nutričných  ukazovateľoch,  v obsahu  nežiaducich  látok,  ohľadne 
zakázaných látok a pod.

13.Čo znamená „prvovýroba“ alebo „primárna výroba“?
Vždy  sa  chápe  ako  výroba  krmív  resp.  ako  výroba  poľnohospodárskych  produktov. 
Nechápe sa všeobecne a preto sem nepatrí napr. ťažba minerálnych látok.

14.Čo znamená jednoduchá fyzická úprava?
Patria sem činnosti ako čistenie, triedenie, prirodzené sušenie, šrotovanie (ak nedochádza 
k zmene zloženia  výrobku).  Nepatria  sem umelé  sušenie  (tj.  výroba úsuškov),  mletie  za 
účelom výroby múky, otrúb a pod.

15.Kde je hranica medzi činnosťami vykonanými podľa požiadaviek prílohy I a podľa 
požiadaviek  prílohy  II  nariadenia  183/2005  čo  sa  týka  transportu,  skladovania 
a manipulácie s primárnymi produktmi?  
Preprava,  skladovanie  a manipulácia  s produktmi  medzi  farmou/poľnohospodárskym 
podnikom a druhým krmivárskym podnikom sa považuje za prvovýrobu a teda musia spĺňať 
požiadavky prílohy I nariadenia 183/2005, ak tieto produkty v čase prepravy, skladovania 
a manipulácie  sú  ešte  primárnymi  produktmi.  Následné  činnosti,  ktorým  sú  podrobené 
primárne produkty už podliehajú požiadavkám prílohy II nariadenia 183/2005.

16.Aké činnosti  upravuje článok 5 ods.  1 písm. c) v ustanovení  „miešanie krmív pre 
výhradné  požiadavky  svojich  vlastných  podnikov  bez  použitia  doplnkových  látok 
alebo premixov doplnkových látok, s výnimkou doplnkových látok na silážovanie“?
Legislatívnym zámerom je, aby postačilo zavádzať len systém dobrej výrobnej praxe bez 
systému HACCP u tých výrobcov krmív, ktorí vyrábajú krmivá výlučne na účely vlastného 
chovu zvierat (tzv. samovýrobcov) za predpokladu, že nepoužívajú na výrobu krmív priamo 
doplnkové látky alebo premixy (okrem doplnkových látok na silážovanie). Z toho vyplýva, 
že výrobca, ktorý vyrába kŕmne zmesi výlučne na účely vlastného hospodárstva z vlastných 
alebo  nakúpených  kŕmnych  surovín  a z nakúpených  doplnkových  kŕmnych  zmesí   (to 
znamená,  že  všetky  doplnkové  látky  ako  sú  vitamíny,  mikroprvky,  kokcidiostatiká, 
stimulátory  rastu,  kyseliny,  antioxidanty,  enzýmy,  mikroorganizmy,  aminokyseliny, 
hydroxyanalógy  aminokyselín,  močovina  a pod.   sú  vopred  zapracované  do  doplnkovej 
kŕmnej zmesi) je povinný spĺňať požiadavky podľa prílohy I nariadenia 183/2005, zavedie 
systém dobrej výrobnej praxe ale nemusí zavádzať systém HACCP. Na druhej strane, ak 
samovýrobca používa na výrobu krmív určených pre vlastné hospodárstvo premixy alebo 
doplnkové  látky  priamo,  potom  musí  spĺňať  požiadavky  podľa  prílohy  II  nariadenia 
183/2005 a musí zaviesť aj systém HACCP. 

17.Doplnkové látky určené na silážovanie možno používať v rámci prvovýroby, ako to 
vyplýva z článku 5 ods. 1 písm. c) nariadenia 183/2005. Možno používať tieto silážne 
prostriedky aj na iný účel, ak tieto doplnkové látky majú aj inú funkciu vo výžive 
zvierat  (napr.  organické  kyseliny,  mikroorganizmy  a pod.)?
Nie. Silážne prostriedky možno používať výlučne na silážovanie. Nie je ich možné používať 
na výrobu kŕmnych zmesí alebo ich podávať napr. ako okyseľovadlá v pitnej vode alebo v 
mlieku.

18.Musia  byť  podniky,  ktoré  boli  schválené  podľa  doterajších  predpisov  znovu 
schválené podľa nariadenia (ES) č. 183/2005?
Nie. Krmivársky podnik však musí zaviesť systém HACCP, zavedený systém musí  byť 

4



v súlade s prílohou II nariadenia 183/2005 a krmivársky podnik musí vedieť preukázať, že 
tento systém má zavedený.
Pri vypracovaní systému HACCP krmivársky podnik ako pomôcku môže používať príručky 
dobrej  výrobnej  praxe.  V  súčasnom  období  neexistuje  žiadna  príručka  dobrej  výrobnej 
praxe  resp.  systému  HACCP na  úrovni  Európskej  únie  a v Slovenskej  republike  ani  na 
národnej úrovni. Ak v budúcnosti takéto príručky budú k dispozícii krmivársky podnik ich 
používa na báze dobrovoľnosti. ÚKSÚP bude kontrolovať výlučne to, či zavedený systém je 
v súlade s prílohou II nariadenia 183/2005. 

19.Aké informácie mal oznamovať krmivársky podnik zaregistrovaný alebo schválený 
podľa  doterajších  predpisov  podľa  článku  18  odsek  1  nariadenia  183/2005  do 
1.1.2006?
Podstata oznámenia spočívala v tom, že krmivársky podnik oznámil príslušnému úradu (v 
danom prípade ÚKSÚP – u), že existuje a funguje za nezmenených podmienok. Súčasne, 
každý  krmivársky  podnik  mal  možnosť  usporiadať  svoje  pomery,  ak  došlo  k zmenám 
v podniku v akomkoľvek ohľade a svoju ohlasovaciu povinnosť zanedbal.

20.Na  ktoré  krmivárske  podniky  sa  vzťahuje  dvojročné  prechodné  obdobie  podľa 
článku 18 ods. 3 nariadenia 183/2005?
Toto prechodné obdobie sa vzťahuje na krmivárske podniky, ktoré neboli registrované alebo 
schválené podľa doterajších predpisov tj. podľa smernice 95/69/ES resp. v SR podľa výnosu 
39/3/2002-100  a podali  žiadosť  o registráciu  do  1.1.2006.
Na  druhej  strane  každý  krmivársky  podnik  musí  od  1.  januára  2006  byť  v súlade 
s nariadením 183/2005, z čoho vyplýva, že nedodržiavanie požiadaviek nariadenia 183/2005 
musí  byť  považované  za  porušenie  predpisov  aj  v takom  prípade,  ak 
krmivársky podnik nedeklaroval ÚKSÚP-u, že spĺňa predpisy.  
Z toho vyplýva, že každý krmivársky podnik, ktorý podal žiadosť podľa článku 18 ods. 2 
nariadenia  183/2005,  sa  musí  usilovať  v čo  najkratšej  dobe  zaviesť  systém  dobrej 
výrobnej praxe  alebo  aj  systém  HACCP  (podľa  druhu  svojej  činnosti).  

21.Ako má vyzerať zoznam  registrovaných krmivárskych  podnikov?  Majú dostávať 
registračné číslo podľa jednotného modelu?
Nariadenie  183/2005  si  už  nevyžaduje  prideľovanie  jednotného  registračného  čísla 
krmivárskym  podnikom.  Dokonca  podľa  článku  18  ods.  4  možno  brať  do  úvahy  aj 
existenciu rôznych registračných systémov, a ak je to vhodné, možno sa na tieto systémy 
odvolať.

22.Má  byť  zoznam  registrovaných  krmivárskych  podnikov  uverejnený?
Register krmivárskych podnikov vedie a aktualizuje v Slovenskej republike ÚKSÚP. Keďže 
EÚ legislatíva neobmedzuje počet  registrov,  registrované krmivárske podniky môžu byť 
v jednom alebo vo viacerých národných zoznamoch. Tieto zoznamy musia byť verejnosti 
prístupné. Napr. vo Vestníku MP SR (kde podľa § 9 ods. 1 písm. f) krmivárskeho zákona č. 
271/2005 Z.z: najmenej raz ročne budú uverejnené zmeny a doplnky k registri a najmenej 
raz 5 rokov kompletný register) alebo na webovej stránke ÚKSÚP – u (www.uksup.sk).

23.Ako  má  vyzerať  zoznam  schválených  krmivárskych  podnikov?
Zoznam  schválených  krmivárkych  podnikov  vedie  v Slovenskej  republike  ÚKSÚP. 
Schválené krmivárske podniky dostávajú registračné číslo podľa jednotného modelu. Tento 
model je jednotný pre celú EÚ.  Zoznam schválených krmivárskych podnikov sa zasiela aj 
Európskej  komisii.  Európska  komisia  vedie  register  schválených  podnikov  v EÚ.  Prvý 
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súhrnný  zoznam  schválených  podnikov  na  úrovni  EÚ  (tj.  za  všetky  členské  štáty)  sa 
vypracuje  do  novembra  2007.  Aktuálny  národný  zoznam  Slovenskej  republiky  je 
uverejnený na webovej stránke ÚKSÚP.

24.Aké  krmivá  môžu  krmivárske  podniky  používať?  Od  koho  môžu  krmivárske 
podniky získať alebo nakupovať krmivá?
Krmivárske  podniky  môžu  nakupovať,  získať  alebo  používať  len  také  krmivá,  ktoré 
pochádzajú  od  registrovaného  alebo  schváleného  krmivárskeho  podniku.  Krmivársky 
podnik musí vedieť preukázať, že každý jeho dodávateľ je zaregistrovaný alebo schválený, 
alebo  výnimočne  (napr.  ak  krmivársky  podnik  sa  nenachádza  v aktuálnom  zozname 
registrovaných  alebo  schválených  podnikov)  aspoň  to,  že  tento  dodávateľ  zaslal 
kompetentnému  úradu  (tj.  v Slovenskej  republike  ÚKSÚP-  u)  oznámenie  alebo  žiadosť 
o registráciu  v súlade  s článkom 18 odsek  1 alebo  odsek  2  nariadenia  183/2005.  Dôkaz 
o registrácii  alebo  o schválení  poskytuje  svojmu  obchodnému  partnerovi  samotný 
krmivársky  podnik  a nie  kontrolný  ústav.  U prvovýrobcov  dostatočným  dôkazom  ich 
registrácie  je,  že  sú  zapísaní  do  zoznamu  prvovýrobcov.  Ostatné  krmivárske  podniky 
o svojej registrácii alebo schválení dostávajú aj osvedčenie. Duplikát osvedčenia sa vydáva 
len v prípade straty pôvodného osvedčenia za poplatok. Kópie osvedčení kontrolný ústav 
neosvedčuje.

25.Aké  je  postavenie  príručiek  dobrej  praxe?  Musia  byť  používané  povinne?
Používanie príručiek dobrej praxe je dobrovoľné.  Z tohto pohľadu príručky EÚ a národné 
príručky majú rovnaké postavenie. V súčasnosti neexistujú žiadne príručky v oblasti krmív, 
ktoré by boli  schválené na úrovni  EÚ alebo v SR. Krmivárske podniky môžu si  vybrať 
medzi  niekoľkými systémami  vypracovanými  v niektorých  členských štátoch.  Kontrolný 
ústav žiadny z týchto systémov neuprednostňuje. Treba zdôrazniť, že ani schválené príručky 
nemusia  krmivárske  podniky  používať  povinne.  Kontrolný  ústav  posudzuje  krmivársky 
podnik z pohľadu prílohy I alebo prílohy II nariadenia 183/2005.

26.Môžu byť príručky dobrej praxe prísnejšie alebo širšie ako to predpisuje legislatíva?
Príručky nemajú obsahovať požiadavky, ktoré sú nad rámec legislatívy. Z toho vyplýva, že 
môžu  obsahovať  len  požiadavky  na  hygienu  krmív  a na  zavedenie  systému  HACCP. 
Existujúce systémy a programy riadenia kvality a obchodu, ktoré si vyžadujú certifikáciu 
a systémy auditov, obsahujú požiadavky nad rámec požiadaviek na hygienu krmív a systém 
HACCP a preto nespĺňajú požiadavky podľa článku 21 nariadenia 183/2005 na príručku 
dobrej praxe.

27.Majú byť  národné  príručky  preskúmané  príslušnými  úradmi všetkých  členských 
štátov?
Nie. Ale národnú príručku dobrej praxe zasiela každý členský štát Komisii.  Komisia má 
právo  sa  vyjadriť  k národnej  príručke.  Predpokladá  sa,  že  Komisia  zverejní  jednotlivé 
národné príručky dobrej praxe.

28.Aplikuje  sa  nariadenie  183/2005  aj  na  výrobcov krmív pre  spoločenské  zvieratá?
Áno  pokiaľ  ide  o výrobu  krmív.  Nariadenie  sa  nevzťahuje  na  kŕmenie  spoločenských 
zvierat, ani na maloobchodný predaj krmív pre spoločenské zvieratá.
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29.Majú  prevádzkovatelia  krmivárskych  podnikov,  ktorí  pracujú  podľa  prílohy  II 
nariadenia 183/2005 požiadavku „odoberajú a uchovávajú vzorky“ interpretovať tak, 
že  odoberajú  aj  vzorku  z každej  kŕmnej  suroviny?
Áno.  Keďže  účelom  odoberanie  vzoriek  je  zachovanie  vystopovateľnosti  krmív 
ustanoveného podľa nariadenia 178/2002 to zn. identifikácie všetkých zložiek krmív ako aj 
hotového výrobku jeden krok dozadu a jeden krok dopredu, potom vzorky sa odoberajú aj 
z každej kŕmnej suroviny aj z každého hotového krmiva.

30.Ako dlho sa majú vzorky skladovať?
Vzorky sa skladujú „vhodne dlhú dobu“, aby boli k dispozícii kontrolnému orgánu. Táto 
doba by mala byť najmenej tak dlho, ako je doba použiteľnosti daného krmiva. 

31.Musia  mať  krmivárske  podniky  zavedený  aj  systém  vnútropodnikovej 
vysledovateľnosti?
Vysledovateľnosť krmiva je požiadavka ustanovená nariadením (ES) č.  178/2002, podľa 
ktorej  prevádzkovateľ  krmivárskeho  podniku  musí  vedieť  preukázať  spojenie  medzi 
prichádzajúcim a odchádzajúcim krmivom (tj. pôvod krmiva, konkrétne   odkiaľ resp. od 
koho zobral, kúpil alebo dostal) a kam krmivo dodal (tj. komu predal alebo daroval, kde 
krmivo zlikvidoval, na koho previedol dispozičné právo a pod.). Z toho logicky vyplýva, že 
prevádzkovateľ musí vedieť preukázať aj pohyb krmiva priamo v krmivárskom  podniku. 
Systém vystopovateľnosti  krmiva  by  mal  byť  súčasťou  systému HACCP a jeho  úroveň 
závisí od kapacity a prevádzkovej intenzity krmivárskeho podniku. Strata vystopovateľnosti 
krmiva vo vnútri krmivárskeho podniku by mal byť jeden z kľúčových kritických bodov 
systému  HACCP.

32.Ako dlho sa majú záznamy zachovávať?
Tam, kde legislatíva  neustanovuje  presnú  lehotu na  uchovávanie  záznamov,  očakáva sa 
archivácia  záznamov  krmivárskeho  podniku  v dĺžke  5  rokov  na  základe  príručky  na 
implementáciu  všeobecného  potravinového  práva.  Informácie  o krmive  majú  byť 
uchovávané najmenej do doby, ktorá pozostáva zo súčtu doby použiteľnosti krmiva plus 6 
mesiacov.  

Spracovala: Ing. A. Koňanová
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