
Pokyny pre prvovýrobcov krmív ohľadne predaja surového  

mlieka na kŕmne účely 
 

Tieto pokyny sa uplatňujú od 19. augusta 2013 
 

Chov zvierat a dojenie patria medzi poľnohospodárske činnosti, ktoré platná legislatíva 

definuje ako prvovýrobu. Surové  mlieko prvovýrobcovia dodávajú obvykle do potravinových 

spracovateľských prevádzkarní prípadne časť využívajú na kŕmenie zvierat na vlastnom 

hospodárstve. Tieto činnosti sú jednoznačne upravené potravinárskou a krmivárskou 

legislatívou.  

Prvovýrobcovia si však v poslednom období uplatňujú aj iné formy uvádzania surového  

mlieka na trh, kam patrí aj predaj surového mlieka na kŕmne účely. Pri tomto spôsobe 

realizácie výrobku vznikli nejasnosti o zaradenie tejto činnosti z hľadiska nariadenia (ES) č. 

183/2005 o hygiene krmív. Okrem toho Európska komisia uverejnila nariadenie (ES) č. 

767/2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, ktorým bol ustanovený aj Katalóg 

kŕmnych surovín, ktorý obsahuje zoznam kŕmnych surovín, ktoré možno používať na kŕmenie 

zvierat. Do najnovšieho Katalógu kŕmnych surovín, ktorý bol uverejnený v nariadení (EÚ) č. 

68/2013 bolo zaradené pod položkou 8.10.1 mlieko, definované ako bežná tekutina 

vylučovaná žľazami zvierat, získaná z jedného alebo viacerých dojení. Nová legislatíva 

ustanovuje aj nové požiadavky na označovanie kŕmnych surovín. Z týchto dôvodov je nutné 

aktualizovať doterajšie usmernenie prvovýrobcov pri podávaní žiadosti o registráciu, ak 

surové mlieko predávajú na kŕmne účely.  

 
1. Surové kravské mlieko (prípadne mlieko získané od iných druhov dojných zvierat) určené na kŕmne 

účely je kŕmna surovina živočíšneho pôvodu, ktorá  je zaradená do Katalógu kŕmnych surovín v súlade 

s nariadením (ES) č. 767/2009. Takéto krmivá možno uviesť na trh  za predpokladu, že sú označené 

primeraným názvom a obsah živín je deklarovaný  podľa citovaného nariadenia. U surového mlieka ide 

o deklaráciu obsahu sušiny, obsahu dusíkatých látok a obsahu tuku. 

2. Predaj surového mlieka na kŕmne účely nie je prvovýrobou a nie je ani pridruženou činnosťou 

k prvovýrobe podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 183/2005 z čoho vyplýva, že takýto predajca musí 

spĺňať požiadavky na krmivárske podniky podľa prílohy II nariadenia (ES) č. 183/2005. 

3. Keďže nariadenie (ES) č. 183/2005 neupravuje priame dodávky malých množstiev prvovýroby krmív 

do hospodárstiev na miestnej úrovni na priame využitie na týchto hospodárstvach, pri registrácii 

krmivárskeho podniku je vhodné ozrejmiť rozsah a spôsob predaja surového mlieka na kŕmne účely. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností pri podaní žiadosti o registráciu sa postupuje takto:  

 

Druh činnosti Povinnosť žiadateľa 

Dojenie  1. Ide o prvovýrobu.  

2. Žiadateľ podá žiadosť o zapísanie do registra 

krmivárskych podnikov na tlačive pre prvovýrobcov, 

uverejnenom na webovej stránke Ústredného kontrolného 

a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho. Žiadateľ túto 

činnosť uvedie v žiadosti s ostatnými prvovýrobnými 

činnosťami. 

3. Žiadateľ je povinný sa riadiť požiadavkami na správnu 

výrobnú prax podľa prílohy I  nariadenia (ES) č. 

183/2005. 

Skrmovanie neupraveného 

surového mlieka zvieratám, 

určeným na výrobu potravín 

1. Posudzuje sa ako prvovýroba. 

2. Žiadateľ podá žiadosť o zapísanie do registra 

krmivárskych podnikov na tlačive pre prvovýrobcov 



výlučne na vlastnom 

hospodárstve 

uverejnenom na webovej stránke www.uksup.sk –

informácie – odbor krmív a výživy zvierat. Žiadateľ túto 

činnosť uvedie v žiadosti s ostatnými prvovýrobnými 

činnosťami. 

3. Žiadateľ je povinný sa riadiť požiadavkami na správnu 

výrobnú prax a správne kŕmenie zvierat podľa 

prílohy I a prílohy III nariadenia (ES) č. 183/2005. 

Predaj malých množstiev 

surového mlieka na kŕmne 

účely na miestnej úrovni do 

miestnych hospodárstiev na 

kŕmenie zvierat, ktoré slúžia 

na ich vlastnú súkromnú 

potrebu. 

1. Posudzuje sa ako prvovýroba za predpokladu, že žiadateľ 

spĺňa nižšie uvedené požiadavky. 

2. Žiadateľ podá žiadosť o zapísanie do registra 

krmivárskych podnikov na tlačive pre prvovýrobcov, 

uverejnenom na webovej stránke www.uksup.sk –

informácie – odbor krmív a výživy zvierat..  

Žiadateľ túto činnosť uvedie v žiadosti s ostatnými 

prvovýrobnými činnosťami. 

3. Žiadateľ je povinný sa riadiť požiadavkami na správnu 

výrobnú prax podľa prílohy I  nariadenia (ES) č. 

183/2005. 

4. Predávaný výrobok musí byť označený názvom: Mlieko 

– kŕmna surovina a výrobca musí deklarovať: 

minimálny obsah sušiny, minimálny obsah dusíkatých 

látok (bielkovín), minimálny obsah tuku a  dobu 

použiteľnosti. Doba použiteľnosti sa uvádza slovami: 

Spotrebovať do ...... a pričom sa doplní dátum ako deň, 

mesiac a rok posledného dňa doby použiteľnosti, dokedy 

krmivo (mlieko) si zachová svoju charakteristiku 

a bezpečnosť.  

5. Predajca musí deklarované informácie podľa bodu 4. 

poskytnúť vhodnou formou kupujúcim v mieste predaja 

napr. letáčikom, plagátom umiestneným na viditeľnom 

mieste a pod. Tieto informácie možno uviesť aj na 

platobnom doklade o kúpe mlieka. 

6. Informácie podľa bodu 4. sa priložia aj k žiadosti 

o registráciu. 

7. Ak odberateľ krmiva písomne vyhlási, že informácie 

o obsahu sušiny, obsahu dusíkatých látok (bielkovín) 

a obsahu tuku nepotrebuje, predajca tieto informácie 

nemusí poskytnúť. Z vyhlásenia musí byť jasné na aké 

množstvo alebo na aké obdobie sa toto vyhlásenie 

vzťahuje. Názov a doba použiteľnosti sú však povinné 

informácie vždy. 

Predaj surového mlieka iným 

krmivárskym podnikom alebo 

chovateľom zvierat na 

kŕmenie hospodárskych 

zvierat produkujúcich 

potraviny, ktoré sa 

odovzdávajú do 

potravinového reťazca 

1. Táto činnosť nie je prvovýroba a nemôže byť zaradená 

ani medzi pridružené činnosti k prvovýrobe. 

2. Žiadateľ podá žiadosť o zápis do registra krmivárskych 

podnikov ako výrobca krmiva (prípadne ako 

sprostredkovateľ krmiva) na tlačive uverejnenom na 

webovej stránke www.uksup.sk –informácie – odbor 

krmív a výživy zvierat.  

3. Žiadateľ je povinný sa riadiť požiadavkami prílohy 

II  nariadenia (ES) č. 183/2005. 

http://www.uksup.sk/
http://www.uksup.sk/
http://www.uksup.sk/


4. Žiadateľ vypracuje podklady podľa metodiky na 

vypracovanie podkladov k žiadosti. Žiadateľ musí mať 

vypracovaný systém HACCP. 

5. Označenie mlieka musí byť v súlade s článkom 15 a 16 

nariadenia (ES) č. 767/2009. Okrem iného predávaný 

výrobok musí byť označený názvom:  Mlieko – kŕmna 

surovina a výrobca musí deklarovať: minimálny obsah 

sušiny, minimálny obsah dusíkatých látok (bielkovín), 

minimálny obsah tuku a  dobu použiteľnosti. Doba 

použiteľnosti sa uvádza slovami: Spotrebovať do ...... 

a pričom sa doplní dátum ako deň, mesiac a rok 

posledného dňa doby použiteľnosti, dokedy krmivo si 

zachová svoju charakteristiku a bezpečnosť. 

6. Informácie podľa bodu 5. musí dostať odberateľ pri 

každej dodávke.  

7. Ak odberateľ krmiva písomne vyhlási, že informácie 

v súlade s článkom 21 nariadenia  (ES) č. 767/2009 

nepotrebuje, predajca tieto informácie nemusí poskytnúť. 

Vyhlásenie sa vzťahuje na každú transakciu, a každá 

transakcia môže pozostávať z niekoľkých dodávok ale 

musí byť jasné na aké množstvo alebo na aké obdobie sa 

toto vyhlásenie vzťahuje. Názov a doba použiteľnosti sú 

však povinné informácie vždy. 

 
Poznámka: Žiadateľ o zápis výrobcu krmiva do registra môže získať oprávnenie aj na 

používanie doplnkových látok alebo premixov doplnkových látok a môže vyrábať zo 

surového  mlieka aj upravené produkty vhodné na kŕmenie napr. konzervovaním. 

Rôzne iné činnosti Krmivársky podnik, ktorý vykonáva rôzne iné činnosti 

v súvislosti s krmivami, ktoré podliehajú registrácii napr. 

sušenie krmiva, preprava krmív, skladovanie a pod. musí 

byť zaregistrovaný prípadne schválený pre všetky druhy 

činnosti osobitne.  

Krmivársky podnik, ktorý nevie svoje činnosti správne 

zaradiť, v žiadosti o registráciu opíše svoje činnosti tak, aby 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 

mohol správne rozhodnúť o zaradení tejto činnosti. 

Zmena činnosti, rozšírenie 

činností 

Každá zmena činností sa oznámi Ústrednému kontrolnému 

a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu.  

Prvovýrobca, ktorý je už zapísaný do registra krmivárskych 

podnikov ako prvovýrobca ale pri podaní žiadosti do 

registra ešte nevykonával niektorú z vyššie uvedených 

činností (napr. predaj malého množstva surového  mlieka na 

miestnej úrovni), oznámi túto dodatočnú činnosť 

Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu 

poľnohospodárskemu najneskoršie do 30 dní od zahájenia 

tejto činnosti. 

Vypracoval Odbor krmív a výživy zvierat, dňa 19.8.2013 


