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1. Úvod
Na všetkých stupňoch výroby, spracúvania, uvádzania krmiva na trh a jeho používania sa vyskytuje
riziko a jeho faktory, ktoré môžu spôsobiť zdravotnú závadnosť krmív. Stanovenie miery rizika
a jeho eliminácia musí byť v každom krmivárskom podniku sledovaná a vyhodnocovaná, musia byť
prijaté také postupy a opatrenia, ktoré mieru rizika udržia na akceptovateľnej úrovni. Krmivárske
podniky by tieto postupy mali mať uvedené: u prvovýroby krmív v správnej výrobnej praxi a v
prípade ostatných krmivárskych podnikov v systéme HACCP.

2. Systém zaradenia krmivárskych podnikov podľa rizikovosti
Zaradenie krmivárskych podnikov do systému kontrol podľa rizikovosti sa uskutočňuje v dvoch
fázach.
a) Základné zaradenie krmivárskeho podniku pri zápise do registra
b) Zaradenie krmivárskeho podniku po vykonaní úradných kontrol

2.1

Základné zaradenie krmivárskeho podniku pri zápise do registra

Stanovenie rizikovosti krmivárskeho podniku a zaradenie krmivárskeho podniku do systému
kontrol pri registrácii (podľa zákona č. 271/2005 Z.z. § 2 ods.1) a pri predĺžení registrácie podľa
zákona ods.12)) sa vykonáva na základe posúdenia predloženej dokumentácie krmivárskym
podnikom a jednotlivých činností, ktoré mieni vykonávať, kedy sa posudzuje ich závažnosť pri
ovplyvňovaní zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia. Súčasťou zaraďovacieho procesu je aj
výkon miestneho šetrenia v určených prípadoch (schválené podniky), kedy sa posúdi zhoda medzi
deklarovaným stavom v dokumentácii a na mieste šetrenia v krmivárskom podniku. Na základe
žiadosti o registráciu a následne doručenej dokumentácie sa táto preskúma a podľa predmetu
činnosti sa krmivársky podnik zaradí do stupnice rizikovosti.

Minimálny počet kontrol
Vysoko rizikové - počet kontrol najmenej štyrikrát za 1 rok
Stredne rizikové - počet kontrol najmenej dvakrát za 1 rok
Nízko rizikové - počet kontrol najmenej jedenkrát za 1 rok

2.1.1 Hodnotenie rizika
Pri odhadnutí rizika register určí, či je konečné zaradenie podniku dostatočné. Ak je potrebné,
register zaradenie podniku upraví na základe posúdenia bezpečnostných opatrení a postupov
uvedených v predloženej dokumentácii. V prípade , ak prijme krmivársky podnik nové opatrenia, je
zodpovedná osoba krmivárskeho podniku povinná informovať register o tejto skutočnosti a register
posúdi, či nevznikne ďalšie nebezpečenstvo s následkom vzniku nových ohrození. Pri vzniku
ďalších ohrození, sa musia doplniť do zoznamu ohrození (HACCP).
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2.2

Zaradenie krmivárskeho podniku po vykonaní úradných kontrol

Inšpektor vykoná prehodnotenie základného zaradenia krmivárskeho podniku v systéme kontrol (po
registrácii) podľa výsledkov následnej úradnej kontroly. Prehodnotenie rizikovosti krmivárskeho
podniku a jeho zaradenie v systéme sa vykoná podľa zistených skutočností, pričom sa môže
ponechať alebo sa môže vykonať zmena. Inšpektor vykonáva hodnotenie rizikovosti pri každom
výkone úradnej kontroly krmivárskeho podniku a hodnotenie zaznamenáva v inšpekčnej správe.
Zmenu okamžite nahlasuje na register krmív, ktorý zabezpečí aktualizáciu rizikovosti krmivárskeho
podniku v databáze.
2.2.1 Kritériá pre stanovene rizikovosti:
Pri stanovení rizikovosti musí inšpektor brať do úvahy dodržiavanie povinností krmivárskeho
podniku, ktoré ovplyvňujú zaradenie krmivárskeho podniku do stupňa rizikovosti:
- Krmivársky podnik je povinný vyrábať alebo uvádzať na trh len také krmivo, ktoré nepredstavuje
nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, zvieratá alebo pre životné prostredie. Živočíšne produkty musia
byť zdravotne neškodné a vhodné na ľudskú spotrebu, na tie účely musí viesť krmivársky podnik
evidenciu o všetkých dodávateľoch a odberateľoch krmív a zložiek krmív.
- Krmivársky podnik je povinný zabezpečiť, aby krmivo spĺňalo najmä tieto požiadavky:
a) označovanie a balenie krmiva,
b) dodržanie podmienok používania doplnkových látok a kŕmnych surovín,
c) dodržanie najvyšších prípustných obsahov nežiaducich látok v krmive.
- Ak krmivársky podnik má podozrenie alebo zistí, že krmivo nespĺňa tieto požiadavky, je povinný
a) zabrániť preniknutiu nebezpečenstva z krmiva alebo jeho šíreniu,
b) informovať o tom používateľov krmiva,
c) informovať bezodkladne o tom kontrolný ústav a spolupracovať s kontrolným ústavom.
- Krmivársky podnik môže dovážať krmivo z tretích krajín, len ak
a) tretia krajina sa nachádza v zozname tretích krajín schválených Európskou komisiou (ďalej len
„komisia“) a krmivársky podnik, ktorý dané krmivo vyrába, nachádza sa v zozname krmivárskych
podnikov schválených komisiou, alebo
b) krmivársky podnik, ktorý krmivo vyrába, je zastúpený krmivárskym podnikom registrovaným
aspoň v jednom členskom štáte Európskej únie a ten deklaruje, že spĺňa požiadavky ustanovené
týmto zákonom a záväznými právnymi aktmi Európskych spoločenstiev.
V databáze krmivárskych podnikov, ktorú vedie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
poľnohospodársky, odbor krmív a výživy zvierat, sa rizikovosť a tým aj plán kontrol upravuje vždy
v decembri príslušného roka s platnosťou na ďalší rok.
Frekvenciu úradných kontrol si môžu krmivárske podniky znížiť alebo zvýšiť vlastným pričinením
na základe dodržiavania legislatívnych predpisov v oblasti krmív.
Dokument s názvom: „Systém odhadu rizika za účelom stanovenia frekvencie úradných kontrol
v oblasti krmív“ vydaný v marci 2010 je platný do 31.12.2015.
Od 1.1.2016 sa uvedený dokument nahrádza prvou revíziou dokumentu s novým názvom :
STANOVENIE RIZIKOVOSTI krmivárskych podnikov.
Kontakty Odboru krmív a výživy zvierat:
Sekretariát odboru
Vedúci terénnej inšpekcie krmív
Legislatíva
Register
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