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1 Národný strategický cieľ
Dôslednou a integrovanou kontrolou celého potravinového reťazca zabezpečiť vysokú úroveň
ochrany zdravia ľudí, zvierat, rastlín a záujmov spotrebiteľov.
2 Príslušné orgány organizovania úradných kontrol
2.1 Príslušné ústredné orgány
2.1.1 Príslušné ústredné orgány v oblasti potravín
Príslušnými ústrednými orgánmi pre oblasť potravín v SR sú Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky – (ďalej len „MPRV SR“) a Ministerstvo
zdravotníctva Slovenskej republiky – (ďalej len „MZ SR“), rozsah ich pôsobnosti upravuje:
- § 21 a 22 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z.
- § 4 a 5 zákona č. 39/2007 Z. z.
- § 3 a 4 zákona č. 355/2007 Z . z.
Organizačná štruktúra MPRV SR je uvedená v prílohe č. 1 a MZ SR v prílohe č. 2.
Činnosť jednotlivých ministerstiev, ich kompetencie a vzájomnú spoluprácu upravuje zákon
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
(Kompetenčný zákon).
2.1.2 Príslušné ústredné orgány pre GMO
Príslušnými ústrednými orgánmi vo veciach povoľovania narábania s genetickými
technológiami a GMO na Slovensku sú:
MŽP SR – podľa § 24 zákona č. 151/2002 Z. z. (vydáva súhlasy a prijíma ohlásenia na
používanie v uzavretých priestoroch, vydáva súhlasy na zavedenie do životného prostredia,
vydáva súhlas na uvedenie výrobku na trh ak sa GMO ide uvoľniť na trh po prvý raz
a žiadosť sa podá na Slovensku), platný pre všetky členské štáty EÚ.
MPRV SR – podľa § 6 ods. 3 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. je orgánom štátnej správy pre
uvádzanie na trh GM potravín a GM krmív,
- podľa § 8 ods. 2 zákona č. 184/2006 Z. z. je orgánom štátnej správy v oblasti pestovania
geneticky modifikovaných rastlín.
2.1.3 Príslušné ústredné orgány pre vodu
Príslušnými ústrednými orgánmi v SR pre oblasť vody sú: MŽP SR, MZ SR a MPRV SR,
rozsah ich pôsobnosti upravuje:
- § 21 zákona č. 364/2004 Z. z. – kompetencie MŽP SR
- § 13 ods. 3 zákon č. 355/2007 Z. z. – kompetencie MZ SR
- § 5, 6 a 9 zákona č. 538/2005 Z. z. – uznanie zdrojov prírodných minerálnych vôd (PMV)
kompetencie MZ SR – ŠKK a IKŽ
- § 23 zákona č. 152/1995 Z. z. kontrola vody v spotrebiteľskom balení - MPRV SR
2.1.4 Príslušné ústredné orgány pre ostatné oblasti
MPRV SR je príslušným ústredným orgánom pre nižšie uvedené oblasti:
 zdravie zvierat, ochrana zvierat
- § 5 zákona č. 39/2007 Z. z
 krmivá a výživa zvierat
- § 9 ods. 1 zákona č. 271/2005 Z. z.
 odrody, množiteľský materiál
- § 3 zákona č. 597/2006 Z. z.
 rastlinolekárska starostlivosť
- § 3 zákona č. 405/2011 Z. z.
 prípravky na ochranu rastlín
- § 3 zákona č.405/2011 Z. z.
 pomocné prípravky v ochrane rastlín - § 3 zákona č. 387/2013 Z.z.
 veterinárne liečivá
- § 131 zákona č. 362/2011 Z. z.
 politika kvality EÚ
- § 9a zákona NR SR č. 152/1995 Z. z.
 ekologická poľnohospodárska výroba - § 2 a § 4 zákona č. 189/2009 Z. z.
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2.2 Príslušné orgány
Príslušné orgány úradnej kontroly v SR sú štátne organizácie napojené na štátny rozpočet.
Príslušnými orgánmi v rezorte pôdohospodárstva sú:
 Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ďalej len ŠVPS SR) spolu so 40 regionálnymi
veterinárnymi a potravinovými správami (ďalej len RVPS) a Ústavom štátnej kontroly
veterinárnych biopreparátov a liečiv (ďalej len ÚŠKVBL). Organizačné schémy sú
v prílohách 3A, 3B a 3C. Kompetencie a zodpovednosti HVL sú ustanovené v § 6 ods. 5
zákona č. 39/2007 Z. z. Ústredným riaditeľom ŠVPS SR je hlavný veterinárny lekár
(HVL/CVO), ktorého do funkcie vymenúva minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR. HVL za výkon svojej funkcie zodpovedá priamo ministrovi.
 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len ÚKSÚP) s
dvoma regionálnymi pracoviskami (Zvolen, Košice) a 14 skúšobnými stanicami.
Organizačná schéma je v prílohe č. 4. Generálneho riaditeľa ÚKSÚP vymenúva minister
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
v rezorte zdravotníctva sú:
 Úrad verejného zdravotníctva SR (ďalej len ÚVZ SR) spolu s 36 regionálnymi úradmi
verejného zdravotníctva (ďalej len RÚVZ v SR). Organizačné schémy sú v prílohách 5A,
5B. Podľa zákona č. 355/2007 Z. z., ÚVZ SR riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný
hygienik SR. Hlavného hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva
SR vedúci služobného úradu MZ SR. ÚVZ SR je nadriadeným služobným úradom RÚVZ.
 Inšpektorát kúpeľov a žriediel (ďalej len IKŽ) zabezpečuje kontrolu zdrojov prírodnej
minerálnej vody (PMV) podľa zákona č. 538/2005 Z. z.
Hraničnú kontrolu – zabezpečuje ŠVPS SR (veterinárna kontrola, kontrola dovozu zvierat,
vedľajších živočíšnych a odvodených produktov a krmív, potravín rastlinného a živočíšneho
pôvodu z tretích krajín) a ÚKSÚP (fytosanitárna kontrola, kontrola POR, krmív rastlinného
pôvodu a hnojív dovezených z tretích krajín) v súlade s dohodou podpísanou týmito
organizáciami. ÚVZ SR zabezpečuje hraničnú kontrolu materiálov a predmetov určených na
styk s potravinami v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR.
SR má tri hraničné inšpekčné stanice (ďalej len HIS) pre veterinárnu kontrolu dovozu zvierat,
potravín živočíšneho pôvodu, vedľajších živočíšnych a odvodených produktov a krmív
dovezených z tretích krajín (ŠVPS SR):
 letisko Bratislava,
 cestný priechod Vyšné Nemecké,
 železničný priechod Čierna nad Tisou
a štyri HIS pre fytosanitárnu kontrolu dovozov z tretích krajín (ÚKSÚP):
 letisko Bratislava,
 cestný priechod Vyšné Nemecké,
 železničný priechod Čierna nad Tisou
 železničný priechod Maťovce
Kontrolu surovín a potravín rastlinného pôvodu vykonáva ŠVPS SR, v zmysle vykonávacieho
nariadenia Komisie (ES) č. 884/2014, v 9 colných úradoch: Banská Bystrica, Bratislava,
Prešov, Košice, Michalovce, Žilina, Nitra, Trnava, Trenčín. V zmysle nariadenia Komisie
(ES) č. 669/2009 u potravín vykonáva ŠVPS SR úradnú kontrolu na letisku Bratislava.
Veterinárnu kontrolu a kontrolu potravín živočíšneho pôvodu vykonáva ŠVPS SR na
schválených HIS (Letisko Bratislava, Čierna nad Tisou a Vyšné Nemecké).
Fytosanitárnu kontrolu, kontrolu POR a krmív rastlinného pôvodu vykonáva ÚKSÚP
nasledovne:
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fytosanitárna kontrola na HIS letisko Bratislava, Vyšné Nemecké, Čierna nad Tisou
a Maťovce, sa vykonáva podľa Nariadenia vlády č. 199/2005 o ochranných opatreniach
proti zavlečeniu a rozšíreniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné
produkty v znení neskorších predpisov a kontrola POR sa vykonáva podľa § 34 zákona
č. 405/2011 Z. z.
 kontrola krmív sa vykonáva na HIS Vyšné Nemecké, Čierna nad Tisou a letisko
Bratislava, na týchto HIS sa vykonáva aj hraničná kontrola krmív v zmysle nariadenia
(ES) č. 669/2009
 v zmysle vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 884/2014 sa úradná kontrola krmív
rastlinného pôvodu vykonáva na HIS Vyšné Nemecké a Čierna nad Tisou.
Kontrolu množiteľského materiálu rastlín dovážaných z tretích krajín vykonáva ÚKSÚP.
Kontrola sa vykonáva pri dovoze osiva vymedzených druhov v súlade s Rozhodnutím Rady
2003/17/ES z 16. decembra 2002 o rovnocennosti poľných prehliadok vykonávaných v tretích
krajinách na množiteľských porastoch na výrobu osiva a o rovnocennosti osiva vyrobeného
v tretej krajine, v znení neskorších predpisov.
Kontrolu materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami dovážaných
z tretích krajín, vykonáva RÚVZ Poprad v spolupráci s ďalšími RÚVZ a colnými úradmi:
 podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 284/2011 sa úradná kontrola vykonáva na špecifickom
mieste prvého uvedenia zásielok
 kontrola dovozu ďalších komodít materiálov a predmetov určených na styk s potravinami
z tretích krajín sa vykonáva v sídlach dovozcov na základe databázy dovozcov.
Frekvencia kontrol je min. 1 krát ročne, do úvahy berie aj minulosť prevádzkovateľa
Kontrolu prídavných látok, vrátane enzýmov a aróm do potravín dovážaných z tretích krajín
vykonávajú RUVZ na trhu, v sídle dovozcu a v sídle používateľa (výrobcu) alebo predajcu
prídavnej látky, enzýmu a arómy v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z nariadenia (ES) č.
1333/2008, 1332/2008 a 1334/2008.
2.2.1 Oblasť potravín
Kompetencie príslušných orgánov sú určené zákonmi nasledovne:
a) ŠVPS SR a RVPS vykonávajú úradnú kontrolu potravín nad výrobou, manipuláciou a
umiestňovaním na trh podľa:
- § 21 ods. 1 písm. c) a d) a § 23 ods.1 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z.
- § 4, 6 a 8 zákona č. 39/2007 Z. z.
b) ÚVZ SR, RÚVZ v SR, vykonávajú úradnú kontrolu potravín podľa:
- § 23 ods. 2 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z.
- § 5 a § 6 zákona č. 355/2007 Z. z.
Medzi príslušnými orgánmi je na centrálnej i regionálnej úrovni podpísaná dohoda o
spolupráci s cieľom zefektívnenia kontroly potravín. Pri dovoze surovín a potravín
rastlinného a živočíšneho pôvodu ŠVPS SR úzko spolupracuje s colnými úradmi (§ 23 ods. 3
zákona NR SR 152/1995 Z. z., § 35 zákona 39/2007 Z. z.).
2.2.2 Oblasť veterinárna
Kompetencie príslušných orgánov v oblastiach zdravia zvierat, monitoringu a eradikácie
chorôb zvierat, ochrany zvierat, vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov,
monitoringu rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu, veterinárnych
liekov, obchodu, dovozu a vývozu zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, krmív a vedľajších
živočíšnych produktov a odvodených produktov sú dané zákonom č. 39/2007 Z. z. a zákonom
č. 362/2011 Z. z. Úradnú kontrolu vykonávajú: ŠVPS SR a RVPS podľa:
- § 4, 6, 8 a 10 zákona č. 39/2007 Z. z.
- § 132, 133 zákona č. 362/2011 Z. z.
ÚŠKVBL povoľuje prípravu medikovaných krmív, schvaľuje prevádzkarne na prípravu
medikovaných krmív, ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov pri príprave
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medikovaných krmív, ukladá pokuty za porušenie povinností pri príprave medikovaných
krmív, povoľuje výrobu a veľkodistribúciu veterinárnych liekov a povoľuje a registruje
veterinárne lieky, vykonáva úradnú kontrolu v oblasti výroby a veľkodistribúcie
veterinárnych liekov, ukladá opatrenia a sankcie, eviduje a kontroluje obchodovanie a dovoz
veterinárnych liekov podľa:
- § 9 zákona č. 39/2007 Z. z.
- § 134 zákona č. 362/2011 Z. z
Pri dovoze živých zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho
pôvodu, vedľajších živočíšnych produktov, odvodených produktov, krmív a vybraných
produktov rastlinného pôvodu z tretích krajín ŠVPS SR úzko spolupracuje s Finančným
riaditeľstvom
- § 35 zákona č. 39/2007 Z. z.
2.2.3 Oblasť krmív
Kompetencie príslušných orgánov v oblasti krmív sú dané zákonmi :
a) ŠVPS SR, RVPS a ÚŠKVBL podľa (kontrola medikovaných krmív a kontrola krmív na
farmách):
- § 6, 8, 9, 30, 31, 32 zákona č. 39/2007 Z. z.
- § 9 ods.3 zákona č. 271/2005 Z. z.
b) ÚKSÚP podľa (kontrola výroby, uvádzania na trh a používania krmív)
- § 9 ods. 2 zákona č. 271/2005 Z. z.
2.2.4 Oblasť osív a sadív, množiteľský materiál pestovaných rastlín, rastlinolekárska
starostlivosť
Kompetencie príslušného orgánu – ÚKSÚP sú podľa:
- § 4 zákona č. 597/2006 Z. z.
- § 4 zákona č. 405/2011 Z. z.
2.2.5 Oblasť ekologickej poľnohospodárskej výroby
Kompetencie príslušných orgánov sú dané zákonmi:
a) ÚKSÚP podľa:
- § 2 a §4 zákona č. 189/2009 Z. z.
Kompetencie kontrolného orgánu s delegovanými úlohami:
b) Naturalis SK, s.r.o. - delegovanie právomoci na výkon úradných kontrol realizovaných
v každej fáze ekologickej poľnohospodárskej výroby u všetkých prevádzkovateľov
registrovaných na odbore životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva,
ÚKSÚP, v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa:
- § 4 písm. c) zákona č. 189/2009 Z. z.
c) Biokont CZ – delegovanie právomoci na výkon úradných kontrol realizovaných v každej
fáze ekologickej poľnohospodárskej výroby u všetkých prevádzkovateľov registrovaných
na odbore životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva, ÚKSÚP, v systéme
ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa:
- § 4 písm. c) zákona č. 189/2009 Z. z.
2.2.6 Oblasť GMO
Kompetencie príslušných orgánov sú dané zákonmi:
a) ÚKSÚP
- § 9 ods. 2 zákona č. 271/2005 Z. z.
- § 8 ods. 3 zákona č. 184/2006 Z. z.
b) ŠVPS SR
- § 23 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z.
c) ÚVZ SR
- § 23 ods. 2 písm. a), c) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z.
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2.2.7 Oblasť Politiky kvality EÚ
Kontrolu výrobkov s chráneným označením pôvodu (CHOP), chráneným zemepisným
označením (CHZO), označením zaručená tradičná špecialita (ZTŠ) a liehovín so zemepisným
označením (ZO) pred uvedením na trh vykonávajú BEL/NOVAMANN International s.r.o
Bratislava a ŠVPS SR v zmysle poverenia MPRV SR podľa:
- § 9a ods. 7 a ods. 9 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z.
Kontrolu výrobkov s CHOP, CHZO, označením ZTŠ a liehovín so ZO už uvedených na trh
vykonávajú orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy podľa:
- § 9a ods. 8 a ods. 10 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z.
2.2.8 Oblasť vody
a) kontrola zdroja vody – obvodné úrady životného prostredia, podľa:
- § 61písmena g) zákona č. 364/2004 Z. z.
b) kontrola zdroja prírodnej minerálnej vody a jej zdravotnej neškodnosti - Inšpektorát
kúpeľov a žriedel MZ SR podľa:
- § 44 ods. 1 a ods. 2 písm. b), c), d), h) v spojení s ustanoveniami § 14 ods.1 písm. b),
c) a d) zákona 538/2005 Z. z. a podľa vyhlášky MZ SR č. 100/2006 Z. z.
c) kontrolu kvality a zdravotnej neškodnosti vody, balenej minerálnej vody, balenej
pramenitej vody a balenej pitnej vody pre dojčatá vykonáva ÚVZ SR podľa:
- § 23 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z.
d) kontrolu vody v spotrebiteľskom balení,
- § 23 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z.
2.2.9 Oblasť materiálov a predmetov určených na styk s potravinami
Úradnú kontrolu vykonáva ÚVZ SR, RÚVZ v zmysle:
- § 23 ods. 2 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z.
Kontrola dovozu materiálov určených na styk s potravinami sa vykonáva v súlade
s nariadením Komisie (EÚ) č. 284/2011 a ÚVZ SR úzko spolupracuje s Finančným
riaditeľstvom SR.
2.2.10 Oblasť prídavných látok, aróm a enzýmov
Kontrolu prídavných látok, aróm a enzýmov vo výrobe, pri manipulácii a na trhu vykonáva
ÚVZ SR a RÚVZ podľa:
- § 23 ods. 2 písm. f) zákona č. 152/1995 Z. z.
Dovoz z tretích krajín je kontrolovaný v sídle dovozcu alebo výrobcu a predajcu. ÚVZ SR je
zodpovedný i za monitoring spotreby prídavných látok a za kritéria čistoty prídavných látok.
2.2.11 Oblasť prípravkov na ochranu rastlín (POR)
Autorizovanie, povoľovanie a kontrolu POR a pomocných prípravkov v ochrane rastlín na
každom stupni ich uvádzania na trh a používania vykonáva ÚKSÚP v zmysle:
- § 4 zákona č. 405/2011 Z. z.
- § 4 zákona č. 387/2013 Z. z.
Pri dovoze POR z tretích krajín ÚKSÚP spolupracuje s Finančným riaditeľstvom SR.
2.3 Laboratóriá
Všetky laboratóriá zabezpečujúce analýzu vzoriek odobratých pri úradnej kontrole spĺňajú
požiadavky nariadenia (ES) č. 882/2004 EP a ER čl. 12. Tieto laboratóriá sú akreditované
Slovenskou národnou akreditačnou službou, ktorá je riadnym členom EA a členom IAF,
ILAC, v zmysle EN ISO/IEC 17 025. Testovacie pracovisko ÚKSÚP pre chemickú kontrolu
prípravkov na ochranu rastlín je držiteľom osvedčenia SNAS v systéme kvality Správnej
laboratórnej praxe, podľa zákona č. 67/2010 Z. z. a v súlade so zásadami SLP OECD
a smernicou 20004/10/ES Európskeho parlamentu a Rady.
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2.3.1 Národné referenčné laboratóriá – NRL
Celkovo je v SR na siedmych organizáciách poverených MPRV SR a MZ SR podľa čl. 33
nariadenia (ES) č. 882/2004 EP a ER a podľa § 6 ods. (2) písm. m) zákona o veterinárnej
starostlivosti 56 NRL. Zoznam NRL je v prílohe 6A.
 systém kontroly kvality alebo riadenia uplatňované v každom NRL:
Všetky NRL sú akreditované podľa STN EN ISO/IEC 17 025:2005 „Všeobecné požiadavky
na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií“ SNAS. V súlade s požiadavkami
STN EN ISO/IEC 17025:2005 je zabezpečený i ročný plán interných auditov, preskúmanie
manažmentom a dohľady akreditačného orgánu SNAS. Zároveň je v NRL zabezpečená i
kontrola plnenia nápravných opatrení, hodnotenie plánu preventívnych opatrení, cieľov
kvality, plánu vzdelávania a efektívnosti zrealizovaných školení personálu. Taktiež sa
realizuje hodnotenie plánu overenia a kalibrácie meradiel, hodnotenie plánu údržby
meradiel, zariadení a priestorov. K systému uplatňovania kvality prispieva v NRL i
posudzovanie externými organizáciami, spätná väzba od zákazníka, sťažnosti, hodnotenie
zlepšovania systému manažérstva a jeho efektívnosti a
hodnotenie účasti
v medzilaboratórnych testoch a testoch odbornej spôsobilosti.
 opatrenia plánovania a výkonu testov odbornej spôsobilosti/kruhových testov počas
obdobia trvania národného plánu kontroly
Činnosti zamerané na monitorovanie platnosti vykonávaných skúšok zahŕňajú aj účasť
v medzilaboratórnych porovnávacích meraniach (kruhové testy). Každé NRL každoročne
vypracováva plán účasti v testoch odbornej spôsobilosti, validačných testoch organizovaných
EÚ-RL - Referenčnými laboratóriami Únie, EC DG JRC IHCP Ispra, certifikačných štúdiách
CRM organizovaných EC DG JRC a ostatných medzilaboratórnych testoch. V týchto plánoch
sa zohľadňuje platnosť akreditácie príslušného NRL. Príslušné NRL každoročne vyhodnocuje
účasť v kruhových, validačných testoch a testoch odbornej spôsobilosti, ktorých sa
laboratórium zúčastnilo.
NRL na národnej úrovni organizujú porovnávacie testy medzi jednotlivými laboratóriami.
Tieto testy sa organizujú najmä v prípadoch, ak neexistuje ponuka komerčných
medzinárodných organizácií pre danú skúšku. NRL poskytujú odbornú pomoc pri plánovaní
úradných kontrol orgánom úradnej kontroly.
 opatrenia na zabezpečenie súladu činnosti NRL s požiadavkami čl. 33 nariadenia č.
882/2004.
Akreditáciou a dohľadom SNAS sa osvedčuje spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a
dôveryhodne. Všetky NRL v súlade s čl. 33 nariadenia (ES) č. 882/2004 EP a ER
spolupracujú s príslušnými EÚ-RL. Pracovníci NRL sa zúčastňujú plenárnych zasadnutí
organizovaných EÚ-RL, na ktorých sa vytyčujú priority, ďalšia činnosť a riešia sa aktuálne
problémy. Zároveň sa pracovníci NRL podieľajú i na práci pracovných skupín zriadených
EÚ-RL. Informácie získané z týchto zasadnutí odovzdávajú ostatným laboratóriám v SR
minimálne raz do roka na spoločných poradách. V prípadoch zavádzania nových metód
príslušné NRL v spolupráci so ŠVPS SR, ÚKSÚP, ÚVZ SR zabezpečujú preklady do
slovenského jazyka, distribúciu metodík všetkým laboratóriám a pomáhajú pri ich zavádzaní
v úradných laboratóriách. NRL poskytujú informácie súvisiace s danou problematikou ŠVPS
SR, ÚKSÚP, ÚVZ SR v súvislosti s výskytom problematických výrobkov na trhu. NRL
spolupracujú so ŠVPS SR, ÚKSÚP, ÚVZ SR pri vypracovávaní plánu úradných kontrol
a metodických pokynov pre výkon úradných kontrol. Pracovníci NRL vykonávajú i školiacu
činnosť pre zamestnancov vykonávajúcich úradné kontroly a zástupcov priemyselných
organizácií.
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2.3.2 Úradné laboratóriá
Úradné laboratóriá v Slovenskej republike pôsobia v rámci ŠVPS SR, ÚVZSR a ÚKSÚP.
Úradné laboratória pre potraviny a krmivá sú poverené podľa čl. 12 nariadenia (ES)
č. 882/2004 EP a ER a úradné laboratóriá pre veterinárnu oblasť sú určené v § 15 zákona
č. 39/2007 Z. z. Zoznam úradných laboratórií je v prílohe č. 6B. Úradné laboratóriá v rámci
ŠVPS SR sú príspevkové organizácie, financované zo štátneho rozpočtu. Spolu v týchto
laboratóriách pracuje 326 pracovníkov, z toho 151 vysokoškolsky vzdelaných, 135
stredoškolsky vzdelaných a 40 pomocného personálu.
Úradné laboratóriá v rámci ÚKSÚP sú štátne, financované zo štátneho rozpočtu. Spolu
v týchto laboratóriách pracuje 61 pracovníkov, z toho 36 vysokoškolsky vzdelaných a 25
stredoškolsky vzdelaných.
V rámci rezortu zdravotníctva sú úradné laboratóriá ÚVZ SR a RÚVZ v SR štátne,
financované len zo štátneho rozpočtu. Na výkone úradnej kontroly potravín v úradných
laboratóriách ÚVZ SR a RÚVZ sa podieľa 138,5 pracovníkov, z toho 62,5 pracovníkov s
vysokoškolským vzdelaním a 76 pracovníkov so stredoškolským vzdelaním.
Kapacita úradných laboratórií je na primeranej úrovni, má dostatok kvalifikovaného personálu
a laboratóriá navzájom spolupracujú.
V súlade s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17025:2005 úradné laboratóriá majú vypracovaný
ročný plán interných auditov, preskúmanie manažmentom, a dohľady akreditačného orgánu
SNAS. Zároveň je zabezpečená kontrola plnenia nápravných opatrení, hodnotenie plánu
preventívnych opatrení, cieľov kvality, plánu vzdelávania a efektívnosti zrealizovaných
školení personálu. Ďalej sa realizuje hodnotenie plánu overenia a kalibrácie meradiel,
hodnotenie plánu údržby meradiel, zariadení a priestorov. K systému uplatňovania kvality
prispieva posudzovanie externými organizáciami, spätná väzba od zákazníka, sťažnosti,
hodnotenie zlepšovania systému manažérstva a jeho efektívnosti a hodnotenie účasti
v medzilaboratórnych testoch. Akreditáciou a dohľadom SNAS sa osvedčuje spôsobilosť
vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne.
Chemickú kontrolu prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov vykonáva
Testovacie pracovisko ÚKSÚP– držiteľ osvedčenia SNAS (G-040) o súlade so Správnou
laboratórnou praxou (ďalej SLP) v súlade s §4, bod i), q), r) zákona č. 405/2011 Z.z., §8, bod
e), §17 bod b) zákona č. 387/2013 Z.z.
Testovacie pracovisko je zaradené v Národnom monitorovacom programe SLP SR a je
uverejnené v zozname testovacích pracovísk s osvedčením o dodržiavaní zásad SLP na
webovej stránke: SNAS http://www.snas.sk/index.php?l=sk&p=19&ps=88 a vo
Vestníku
Úradu
normalizácie,
metrológie
a
skúšobníctva
SR
http://www.unms.sk/swift_data/source/dokumenty/vestnik_sutn/vestnik_2013_plne_znenie/V
2_2013.pdf.
Za účelom registrovania a vydania licencie sú výsledky štúdií vykonávaných v testovacích
pracoviskách zaradených v Národnom monitorovacom programe SLP SR platné vo
všetkých krajinách EU a v krajinách združených v OECD. Overenie spôsobilosti vykonávať
štúdie s požiadavkami SLP preveruje SNAS.
V súlade so zásadami SLP OECD a smernicou 2004/10/ES Európskeho parlamentu a rady má
testovacie pracovisko ÚKSÚP vypracovaný ročný program interných inšpekcií a pravidelné
dohľady SNAS. V systéme kvality SLP je taktiež zabezpečená kontrola plnenia nápravných
opatrení, plánov vzdelávania, kalibrácie meradiel, kontrola priestorov a zariadení.
Súkromné akreditované laboratóriá s delegovanými úlohami sú poverené pre oblasť politiky
kvality a pre oblasť vôd (kontrolný odber vzoriek zo zdrojov prírodných minerálnych vôd
a analýza týchto vzoriek).
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2.4 Kontrolné orgány s delegovanými úlohami
Delegované úlohy na neštátne organizácie sú pre oblasti:
 Politika kvality EÚ
 ekologické poľnohospodárstvo
 voda
 veterinárna oblasť (súkromní veterinárni lekári)
(viď. kap. 2.2.7, 2.2.5, 2.2.8, 2.2.2)
3 Pohotovostné plány a vzájomná pomoc
3.1 Pohotovostné plány
Pre krízové situácie v oblasti potravín a krmív vypracovalo MPRV SR v spolupráci s MZ SR
Príručku pre všeobecný plán riadenia krízy v SR, ktorá sa pravidelne aktualizuje. Plán
riadenia krízy sa týka situácií spojených s priamymi alebo nepriamymi rizikami pre ľudské
zdravie pochádzajúcimi z potravín, ktorým pravdepodobne nie je možné predchádzať, ktoré
sa nedajú eliminovať a ani obmedziť na prijateľnú úroveň existujúcimi ustanoveniami alebo
sa nedajú primerane zvládnuť výlučne uplatnením čl. 53 a 54 nariadenia (ES) č. 178/2002 EP
a ER. Všeobecný plán riadenia krízy v SR je v súlade s rozhodnutím komisie č. 478/2004/ES
a nariadením (ES) č. 882/2004 EP a ER.
Okrem Príručky pre všeobecný plán riadenia krízy má každá kompetentná autorita
vypracovaný pohotovostný plán pre jednotlivé oblasti v zmysle čl. 13 nariadenia (ES)
č. 882/2004 EP a ER.
ŠVPS SR v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2075/2005 ŠVPS SR má spracovaný
Národný pohotovostný plán pre trichinelu, na základe ktorého sú vypracované pohotovostné
plány na úrovni každej RVPS obsahujúce opatrenia, ktoré sa musia prijať, ak je test na
Trichinella u odobratých vzoriek pozitívny.
V súlade s ustanoveniami predpisov na kontrolu a eradikáciu niektorých chorôb má ŠVPS SR
vypracované Národné pohotovostné plány na tieto choroby: slintačka a krívačka (SLAK),
klasický mor ošípaných (KMO), africký mor ošípaných (AMO), africký mor koní,
vezikulárna choroba ošípaných, pseudomor hydiny (ND), aviárna influenza, zhubna katarálna
horúčka oviec - bluetongue (BT), transmisívné spongiformné ochorenia (TSE/PSE), vírusové
choroby rýb a pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu exotických chorôb
povinných hláseniu na území Slovenskej republiky, ktoré aktualizuje 1 x ročne. Na základe
týchto národných pohotovostných plánov má každá RVPS vypracované regionálne
pohotovostné plány, ktoré minimálne raz ročne aktualizuje.
ŠVPS SR má spracovaných i 14 národných programov na eradikáciu, kontrolu alebo prieskum
chorôb zvierat v SR:
1. Národný program eradikácie besnoty na Slovensku;
2. Plán prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec (bluetongue) v SR;
3. Národný kontrolný program pre klasický mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku;
4. Národný program eradikácie moru včelieho plodu;
5. Národný program eradikácie vírusovej hemoragickej septikémie rýb (VHS) v SR;
6. Národný program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb v SR;
7. Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku;
8. Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury domácej
(Gallus gallus) v SR;
9. Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domácej (Gallus
gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v SR;
10. Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch brojlerov kury domácej (Gallus
Gallus) v SR;
11. Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch moriek v SR;
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12. Plán eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (IBR) na Slovensku;
13. Program prevencie, monitoringu a kontroly niektorých transmisívnych/prenosných
spongiformných encefalopatií (TSE) v SR;
14. Chovateľský program na rezistenciu oviec voči prenosným/transmisívnym spongiformným
encefalopatiám – scrapie v SR;
Národný kontrolný program pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku.
Koordináciu ochrany územia pred zavlečením a šírením nákazlivých ochorení zabezpečuje
Národná protinákazová komisia, ktorá plní tieto úlohy:
a) koordinuje činnosť orgánov štátnej správy na úseku ochrany proti nákazám, hromadným
ochoreniam zvierat a chorobám so zoonotickým charakterom, ako aj proti ochoreniam, ktoré
môžu vzniknúť z potravín,
b) zabezpečuje koordináciu spolupráce pri plnení programov surveillance v kompetencii
veterinárnych organizácií a organizácií úradu verejného zdravotníctva zaisťujúce nepretržitý a
úplný tok dát a komunikáciu medzi nimi, predovšetkým čo sa týka chorôb prenosných na
ľudí, pre určenie rizika vzniku ochorenia pre ľudí,
c) prostredníctvom programov surveillance sa zameriava aj na ochorenia prenosné zo zvierat
na ľudí a vo zvýšenej miere dohliada na lokality s voľne žijúcimi sťahovavými a domácimi
vtákmi,
d) podporuje vedecké štúdie patogénov, ich typizácie a genetické dáta,
e) koordinuje tvorbu pohotovostných plánov pre zvieratá s pandemickými plánmi v prípade
prepuknutia ochorení v populácii ľudí a zabezpečuje ich kompatibilitu,
f) koordinuje činnosť pracovných skupín zložených zo zástupcov veterinárnych organizácii a
organizácií úradu verejného zdravotníctva s presne stanovenými úlohami pre obdobia
nákazové a obdobia bez výskytu nákaz,
g) koordinuje vytváranie informačných komunikačných systémov medzi veterinárnymi
organizáciami a organizáciami úradu verejného zdravotníctva,
h) koordinuje prijímanie a vykonávanie mimoriadnych veterinárnych opatrení, ak sa vyskytne
nákaza alebo iné hromadné ochorenie zvierat, alebo havária, ktoré by mohli ohroziť zdravie
ľudí alebo zvierat vo viacerých krajoch,
i) koordinuje simulačné cvičenia z dôležitých ochorení na národnej úrovni.
Overovanie odbornej pripravenosti v prípade mimoriadnych udalostí je zabezpečované
cvičeniami.
V rezorte zdravotníctva uplatňujú ÚVZ SR a RÚVZ pohotovostné plány v prípade vzniku
mimoriadnej udalosti z chemických, fyzikálnych alebo biologických faktorov. Povinnosti
a nariaďované opatrenia ÚVZ SR a RÚVZ v SR pri vzniku mimoriadnej udalosti sú
ustanovené v zákone č. 355/2007 Z. z. V tejto súvislosti ÚVZ SR a RÚVZ vykonávajú, napr.
hlásenie udalostí a prípadov hrozby pre zdravie obyvateľov, bezodkladné informovanie
obyvateľov o prostriedkoch a spôsobe ochrany, zákaz výroby, úpravy, úschovy, predaja
a iného nakladania s nebezpečnými výrobkami, látkami a zvieratami, ktoré môžu šíriť
ochorenia na ľudí, zákaz alebo obmedzenie hromadných podujatí, zákaz používania
kontaminovanej vody, potravín, pokrmov a materiálov a predmetov určených na styk s
potravinami. Pri vzniku epidémie alebo iných hromadne sa vyskytujúcich prenosných
ochoreniach rozsiahleho významu plnia úlohy na základe schváleného štatútu – Národná
protiepidemická komisia (zriadená ÚVZ SR) a regionálne protiepidemické komisie (zriadené
RÚVZ). Overovanie odbornej pripravenosti v prípade mimoriadnych udalostí je
zabezpečované cvičeniami, ktoré vyhlasuje MZ SR.
Pre oblasť krmív a výživy zvierat ÚKSUP spracoval, na základe ustanovenia nariadenia (ES)
č. 882/2004 EP a ER a zákona č. 271/2005 Z. z., pohotovostný plán, v ktorom sú integrované
pracoviská finančnej správy, veterinárnej starostlivosti, fytosanitárni inšpektori ako
i inšpektori krmív a výživy zvierat. ÚKSÚP zabezpečuje oznamovanie priameho alebo
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nepriameho rizika pochádzajúceho z krmív pre zdravie ľudí, zvierat alebo životné prostredie
a prijaté opatrenia prostredníctvom systému RASFF kontaktnému miestu (ŠVPS SR).
Pre oblasť monitorovania škodlivých organizmov ÚKSÚP v spolupráci s Národným
lesníckym centrom vo Zvolene vypracoval národný monitorovací program pre vybraných 27
druhov škodlivých organizmov
3.2 Vzájomná pomoc
Nakoľko úradnú kontrolu v SR zabezpečujú organizácie spadajúce pod MPRV SR a MZ SR bolo
MPRV SR, v zmysle čl. 35 nariadenia EP a ER (ES) 882/2004 o úradných kontrolách, menované ako
styčný orgán, ktorý pomáha a koordinuje komunikáciu medzi príslušnými orgánmi členských štátov
najmä odosielanie a prijímanie žiadosti o pomoc v oblasti úradnej kontroly.
Z rovnakého dôvodu bolo MPRV SR menované i ako kontaktný bod pre Potravinové podvody.
Všeobecný styčný orgán SR:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sekcia potravinárstva a obchodu
Odbor bezpečnosti potravín a výživy
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Ing. Zuzana Bírošová, CSc.
Ing. Ľubica Hózová
E-mailová adresa: zuzana.birosova@land.gov.sk;
lubica.hozova@land.gov.sk
Telefón: +421-2-59 266 572
+421-2-59 266 564
Fax:
+421-2-59 266 704
Kontaktný bod pre potravinové podvody:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sekcia potravinárstva a obchodu
Odbor bezpečnosti potravín a výživy
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Ing. Zuzana Bírošová, CSc.
Ing. Michal Kunštek
E-mailová adresa: zuzana.birosova@land.gov.sk;
michal.kunstek@land.gov.sk
Telefón: +421-2-59 266 572
+421-2-59 266 570
Fax:
+421-2-59 266 704
4 Spôsob výkonu auditov príslušných orgánov
V zmysle národnej legislatívy riadia a koordinujú MPRV SR a MZ SR svoje podriadené
kontrolné organizácie. Kontaktné miesto v SR na komunikáciu o pláne je Odbor bezpečnosti
potravín a výživy na MPRV SR. Odbor bezpečnosti potravín a výživy má od roku 2007
pridelený medzinárodný certifikát manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2008, r.č.121245121-13 v rozsahu „Koordinácia problematiky bezpečnosti potravín a výživy“ (príloha 1A).
V súlade s pravidlami ISO je povinnosťou odboru pravidelne vykonávať interné audity, raz
ročne mať vykonaný dohľadový audit a raz za tri roky recertifikačný audit.
Nezávislé preskúmanie auditov podľa nariadenia (ES) č. 882/2004 EP a ER v organizáciách
podliehajúcich pod MPRV SR zabezpečuje Komisia pre nezávislé preskúmanie procesu
auditu, zriadená na MPRV SR. Úlohou komisie je:
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a) schvaľovať ročné programy interných auditov vykonaných orgánmi úradnej kontroly
v zmysle čl. 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 882/2004 EP a ER,
b) vyhodnocovať plnenie stanovených programov interných auditov vykonaných na
orgánoch úradnej kontroly za daný kalendárny rok,
c) vykonávať nezávislé preskúmanie procesu vykonaných auditov na účely kontroly
dosahovania cieľov posúdením predložených správ a záverov z auditov vykonaných na
orgánoch úradnej kontroly,
d) preskúmavať účinnosť uložených nápravných a preventívnych opatrení prijatých
orgánmi úradnej kontroly na odstránenie nedostatkov zistených pri auditoch,
e) kontrolovať plnenie nápravných a preventívnych opatrení prijatých orgánmi úradnej
kontroly na odstránenie nedostatkov zistených pri audite,
f) navrhovať opatrenia na nápravu akýchkoľvek nedostatkov, ktoré sa odhalia pri
nezávislom preskúmaní,
g) posudzovať Akčné plány SR pripravené na základe misií a auditov DG SANTE
vykonaných prostredníctvom FVO a ich plnenie.
Komisia preskúmava interné audity vykonané odborom auditu a kontroly na ŠVPS SR alebo
oddelením kontroly a auditov na ÚKSÚP.
MPRV SR delegovalo niektoré úlohy úradnej kontroly na iné kontrolné orgány – v prípade
produktov s označením: CHZO, CHOP a ZTŠ – audit na delegovaných orgánoch vykonáva
odbor potravinárstva na sekcii potravinárstva a obchodu v zmysle Metodického pokynu
MPRV SR č. 4218/2014-820 pre kontrolnú činnosť v oblasti hodnotenia systému kontrol
poľnohospodárskych výrobkov a potravín s chráneným označením pôvodu, chráneným
zemepisným označením a označením zaručená tradičná špecialita.
4.1 Systém interných auditov ŠVPS SR
Odbor auditu a kontroly podlieha priamo pod ústredného riaditeľa ŠVPS SR a je zodpovedný
za výkon interných auditov vo všetkých oblastiach úradnej kontroly. Interné audity sa
vykonávajú transparentne, v zmysle čl. 4(6) nariadenia (ES) č. 882/2004, v súlade s
rozhodnutím Komisie 2006/677/ES a podľa národnej legislatívy – § 23 ods. 6 zákona
č.152/1995 Z. z. a § 6 ods. 2 písm. a) zákona SR č. 39/2007 Z. z. Pre jednotný postup výkonu
auditov má ŠVPS SR, v zmysle rozhodnutia Komisie 2006/677/ES a normy ISO 19011:2011,
spracovaný zdokumentovaný postup Smernicu ŠVPS SR na výkon interných auditov. Program
interných auditov na roky 2015 – 2017 je vypracovaný na základe analýzy interných auditov
predchádzajúcich troch rokov a berie do úvahy aj strategické ciele MANCP (príloha 7 A).
Interné audity podľa zákona č. 152/1995 Z. z. budú v rokoch 2015 – 2017 vykonané na
všetkých 40 RVPS a budú zahŕňať aj následné audity na RVPS, kde boli v rokoch 2012 –
2014 pri interných auditoch zistené nezhody. Podľa zákona č. 39/2007 Z. z. je Program
interných auditov vypracovaný s cieľom vykonať interný audit:
 na všetkých 40 RVPS so zameraním na systém zabezpečenia výkonu úradných
veterinárnych kontrol na úseku hygieny produktov živočíšneho pôvodu, na úseku
zdravia a ochrany zvierat alebo na úseku hygieny krmív, ekológie a veterinárnej
farmácie
 na úseku zahraničných vzťahov, dovozov a vývozov
 na Ústave štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv
Interné audity podľa zákona č. 39/2007 Z. z. budú zahŕňajú aj následné audity organizácií,
kde boli pri interných auditoch v rokoch 2012 – 2014 zistené nezhody.
Súčasťou interných auditov podľa zákona č. 152/1995 Z. z. aj podľa zákona č. 39/2007 Z. z.
je aj výkon auditu na mieste v prevádzkarni.
Ročný program interných auditov sa každoročne aktualizuje na základe analýzy zistení
z predchádzajúceho roka, na základe odporúčaní z auditov FVO, pri požiadavke na vykonanie
mimoriadnych auditov, alebo pri zistení závažných nezhôd. Odbor auditu a kontroly ŠVPS
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SR vedie evidenciu o nezhodách aj o prijatých termínovaných opatreniach. Vyhodnotenie
zistení z interných auditov je vykonávané na poradách Odboru auditu a kontroly, je
predkladané inšpektorom RVPS a tiež Komisii pre nezávislé preskúmanie procesu auditu.
Interné audity vykonáva audítorský tím pozostávajúci najmenej z 2 audítorov, ktorými sú
kvalifikovaní, odborne spôsobilí a vyškolení zamestnanci ŠVPS SR. Interných auditov sa
môžu zúčastňovať aj pozorovatelia z jednotlivých odborov ŠVPS SR a MPRV SR. Audítori
budujú, udržiavajú a zlepšujú svoju kompetentnosť prostredníctvom trvalého profesionálneho
rastu (účasť na školeniach, seminároch, konferenciách), pravidelného výkonu interných
auditov a pracovné skúsenosti nadobúdajú tiež pri analýze výsledkov interných auditov.
Interní audítori dôsledne dodržiavajú zásadu nestrannosti a zdržia sa konania, ktoré by mohlo
viesť ku konfliktu záujmov. Interní audítori sú povinní dodržiavať všetky opatrenia vedúce
k ochrane informácií, sú riadne poučení a podpisujú prehlásenie, v ktorom sa zaväzujú
k mlčanlivosti o všetkých informáciách, ktoré získali počas interného auditu a potvrdzujú, že
nemajú pracovný ani iný vzťah, ktorý by mohol ohroziť dôveryhodnosť a objektivitu ich
preverovania.
Podľa Programu interných auditov na príslušný rok je pred každým auditom určený
audítorský tím a je vystavené poverenie na výkon auditu pre vedúceho audítora a členov
audítorského tímu, ktoré podpisuje ústredný riaditeľ ŠVPS SR. Plán auditu vypracuje vedúci
audítorského tímu a schvaľuje ústredný riaditeľ ŠVPS SR. Z otváracieho stretnutia
s riaditeľom auditovanej organizácie a zodpovednými zamestnancami je vypracovaný záznam
a prezenčná listina. Audítorský tím postupuje pri výkone auditu podľa zdokumentovaných
postupov. Audit končí záverečným stretnutím, z ktorého je vypracovaný Záznam zo
záverečného stretnutia, spolu s prezenčnou listinou. Na základe zistení auditu vypracuje
vedúci audítorského tímu správu z auditu, ktorej prílohou je aj záznam o nezhode, v prípade
zistenia nedostatkov. Správa z auditu je po podpise ústredným riaditeľom ŠVPS SR zaslaná
spolu s prílohami na príslušnú auditovanú organizáciu a je zverejnená na intranete.
Zverejnenie na intranete pomáha ostatným RVPS vyvarovať sa nedostatkom.
Vnútorná kontrola ŠVPS SR v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. a zákona č. 10/1996 Z. z.
Na základe zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe a zákona č. 400/2009
Z. z. o štátnej službe vykonáva ŠVPS SR i vnútorné kontroly, pre ktorých realizáciu je
vypracovaná Smernica ŠVPS SR o vnútornej kontrole. Vnútornú kontrolu vykonáva Odbor
auditu a kontroly s ostatnými odbornými útvarmi ŠVPS SR, v rozsahu ich pôsobnosti, najmä
na plnenie úloh štátnej správy, jej efektívnosť, prešetrovanie a vybavovanie petícií, sťažností
a iných podaní, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov
a plnenie opatrení na nápravu zistených nedostatkov. Cieľom vnútornej kontroly je posilniť
funkciu prevencie a pôsobiť proti vzniku a opakovaniu sa negatívnych javov.
V rámci ŠVPS SR sú vypracované polročné plány vnútorných kontrol podriadených
organizácií. Poverenia na výkon kontrol podľa z. č. 10/1996 Z. z., podpisuje ústredný riaditeľ
ŠVPS SR a sú centrálne evidované na Odbore auditu a kontroly.
Na RVPS vykonávajú vedúci pracovníci kontroly svojich podriadených zamestnancov podľa
zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe, na základe plánu vnútorných kontrol na aktuálny
rok, v zmysle Smernice o vnútornej kontrole príslušnej RVPS. Systém kontrol zahŕňa napr.:
kontroly úloh na pravidelných pracovných poradách, kontroly dokumentácie z úradných
kontrol, kontroly výkonu úradnej kontroly na mieste, plnenie plánu úradných kontrol
v zmysle metodických pokynov, plnenie plánu odberu úradných vzoriek.
Na bitúnkoch, na ktorých niektoré úlohy prehliadky ante-mortem a post-mortem vykonávajú
úradní veterinárni asistenti ich výkon pravidelne (denne) kontrolujú úradní veterinárni lekári.
Sťažnosti na výkon štátnych veterinárnych činností zamestnancov prešetruje Odbor auditu a
kontroly ŠVPS SR, podľa zákona č. 9/2010 Z. z., alebo je sťažnosť postúpená na prešetrenie
vedúcemu pracovníkovi príslušnej RVPS.
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4.2 Systém interných auditov ÚKSÚP
Oddelenie kontroly a interného auditu zriadené na ÚKSÚP je priamo podriadené generálnemu
riaditeľovi. Oddelenie je zodpovedné za vykonávanie vnútorných auditov úradnej kontroly.
Audity sú vykonávané v zmysle nariadenia č. 882/2004 a v súlade s rozhodnutím Komisie
2006/677/ES a legislatívy SR. Na zabezpečenie jednotného postupu pri vykonávaní interných
auditov má ÚKSÚP vypracovanú Vnútornú smernicu č. 9/2014 Systém interných auditov
efektívnosti úradnej kontroly ÚKSÚP a Metodický pokyn č. 1/2014 Návod na realizáciu a
dokumentovanie jednotlivých procesov v rámci systému interných auditov efektívnosti
úradnej kontroly ÚKSÚP. Metodický pokyn je vypracovaný v súlade s vnútornou smernicou
a legislatívou upravujúcou vykonávanie interných auditov.
Program interných auditov ÚKSÚP na roky 2015-2017 je vypracovaný na základe analýzy
zistení auditov z predchádzajúcich období. Program zároveň berie na zreteľ strategické ciele
uvedené v MANCP.
Interné audity budú v rokoch 2015-2017 vykonávané s cieľom zabezpečenia výkonu
úradných kontrol v nasledovných oblastiach:
1. oblasť osív a sadív
úradná kontrola osív a sadív, najmä pri pestovaní geneticky modifikovaných rastlín
2. oblasť krmív a výživy zvierat
úradná kontrola krmív
3. oblasť ochrany rastlín
úradná kontrola ochrany rastlín
4. oblasť životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva
úradná kontrola ekologického poľnohospodárstva
Vnútorné audity zahŕňajú aj následné audity v oblastiach, kde boli počas auditov
predchádzajúcich období zistené nezhody.
Ročný program vnútorných auditov je každoročne aktualizovaný na základe zistení
z interných auditov v predchádzajúcom roku, tiež na základe odporúčaní z auditov FVO alebo
v prípade požiadavky na vykonanie mimoriadneho auditu v prípade zistenia závažných
nezhôd.
Oddelenie kontroly a interného auditu vedie evidenciu o nesúladoch, prijatých opatreniach
a o tom, či a kedy boli opatrenia splnené. Vyhodnotenie zistení z interných auditov
predchádzajúceho roka a vyhodnotenie prijatých nápravných opatrení na odstránenie
zistených nezhôd je vykonávané v rámci oddelenia kontroly a interného auditu, je
predkladané do vedenia ÚKSÚP a zároveň je 2x ročne predkladané Komisii pre nezávislé
preskúmanie procesu auditu, ktorá je zriadená na MPRV SR a vykonáva nezávislé
preskúmanie procesu auditu.
Interné audity vykonáva tím audítorov zložený z najmenej dvoch členov (vedúci interného
auditu, interný audítor). Internými audítormi sú kvalifikovaní, odborne spôsobilí a vyškolení
zamestnanci ÚKSÚP. Na vykonanie interného auditu môžu byť prizvaní experti.
Audítori budujú, udržiavajú a zlepšujú svoju kompetentnosť a spôsobilosť na vykonávanie
auditov prostredníctvom trvalého profesionálneho rastu a teda účasťou na rôznych
seminároch, školeniach, konferenciách. Systém interných auditov zabezpečuje, že audítori sú
nezávislí od činností, ktoré sú predmetom auditu, sú nezávislí a bez konfliktu záujmov.
Podľa Programu interných auditov na ten ktorý rok je pred každým auditov určený audítorský
tím, je vystavené poverenie na výkon interného auditu pre vedúceho audítora a členov
audítorského tímu. Pred každým auditom vypracuje vedúci audítor Plán auditu, ktorý musí
byť schválený manažérom systému interných auditov. Na základe zistení auditu vypracuje
vedúci audítor Správu z auditu.
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Systém interných auditov efektívnosti úradnej kontroly je zabezpečený a vykonávaný na
dvoch úrovniach:
a) na úrovni ÚKSÚP cestou menovaných kompetentných a nezávislých interných
audítorov a nezávislých expertov,
b) na úrovni pracovísk posudzovania zhody (skúšobné laboratóriá, certifikačné
a inšpekčné orgány), ktorých služby využívajú príslušné odbory pri výkone úradnej
kontroly.
Vnútorná kontrola na ÚKSÚP
Vnútorná kontrola je na ÚKSÚP vykonávaná v súlade so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole
v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a zákonom č. 400/2009 (kontrolné činnosti vykonávané vedúcim
zamestnancom). Na systém vykonávania kontrol je v rámci ÚKSÚP vypracovaná Vnútorná
smernica č. 6/2012 o vnútornom kontrolnom systéme ÚKSÚP v Bratislave. Poverenia na
vykonanie kontrol podľa zákona č. 10/1996 sú centrálne evidované na oddelení kontroly
a vnútorného auditu.
Základným dokumentom plánovania kontrolnej činnosti je Plán kontrolnej činnosti. ÚKSÚP
vypracováva v zmysle vnútornej smernice plány kontrolnej činnosti 2krát ročne (na prvý
polrok a na druhý polrok). Vykonávané kontroly sú zamerané najmä na plnenie interných
riadiacich aktov a vnútorných predpisov, plnenie prijatých opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov, plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády a MPRV SR, správnosť
a efektívnosť využitia prostriedkov štátneho rozpočtu, nakladanie s majetkom štátu.
Cieľom vnútornej kontroly je najmä kontrola a plnenie úloh ÚKSÚP, kontrola jeho
efektívnosti, prešetrovanie a vybavovanie petícií, prešetrovanie a vybavovanie sťažností,
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov,
kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
Kontrolná činnosť sa riadi zásadami objektívnosti kontroly, včasnosti, účelnosti a efektívnosti
kontroly, odbornosti, vecnej správnosti a hospodárnosti.
Sťažnosti a petície doručené na ÚKSÚP sú centrálne evidované a riešené prostredníctvom
oddelenia kontroly a interného auditu v spolupráci s jednotlivými odbornými úsekmi ÚKSÚP.
4.3 Systém interných auditov ÚVZ SR a RÚVZ
ÚVZ SR má od roku 2010 udelený certifikát manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008,
v zmysle ktorého musí raz ročne vykonávať interné audity a následne dohľadový audit.
Interný audit vykonáva priebežne odbor vnútornej kontroly ÚVZ SR i na jednotlivých RÚVZ.
Zamestnanci vnútornej kontroly ÚVZ SR kontrolujú činnosť ostatných odborov ÚVZ SR,
pričom sa zameriavajú, napr. na kontrolu dodržiavania lehôt v rámci správneho konania, na
plnenie úloh úradnej kontroly štátneho zdravotného dozoru a pod. Zamestnanci vnútornej
kontroly RÚVZ kontrolujú činnosť oddelení hygieny výživy a bezpečnosti potravín RÚVZ,
pričom sa zameriavajú na, napr. dodržiavanie lehôt v rámci správneho konania, plnenie úloh
úradnej kontrol, štátneho zdravotného dozoru pri výkone úradnej kontroly. Vedúci pracovníci
pravidelne vykonávajú vlastné kontroly podriadených zamestnancov - koordinujú, usmerňujú,
kontrolujú výkon úradnej kontroly a odberu vzoriek podľa plánu pre úradnú kontrolu
a vyhodnocujú výsledky z kontrolnej činnosti. ÚVZ SR vykonáva audity podľa ročného
programu auditov RÚVZ podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z.,
zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. a zákona č. 400/2009 Z. z. ÚVZ SR postupuje pri výkone
auditov podľa metodického pokynu, ktorý je založený na princípoch noriem ISO 19011:2002,
nariadenia (ES) č. 882/2004 EP a ER, zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. a zákona č. 355/2007
Z. z. Počet auditov je plánovaný ročne tak, aby všetky RÚVZ boli prekontrolované za
obdobie 5 rokov ako je stanovené v rozhodnutí Komisie č. 2006/667/ES a v prípade podnetu
alebo sťažnosti je audit vykonávaný bezprostredne po jeho obdržaní. ÚVZ SR kontroluje
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činnosť oddelení hygieny výživy a bezpečnosti potravín a inšpektorov RÚVZ so zameraním
sa na personálne obsadenie, prístrojové vybavenie, dodržiavanie lehôt v rámci správneho
konania, hodnotenie úrovne výkonu úradnej kontroly, dokumentáciu z kontrol, jej
uchovávanie, záznamy z úradnej kontroly, protokoly o odbere vzoriek, vzdelávanie
inšpektorov úradnej kontroly. Externý audit ÚVZ SR okrem certifikačného subjektu, tiež
vykonáva MZ SR, so zameraním sa na dodržiavanie lehôt v rámci správneho konania,
financovanie a počet uskutočnených kontrol v rámci výkonu úradnej kontroly potravín, na
organizáciu a riadenie RÚVZ. Výsledky a prijaté opatrenia z auditov sú zaznamenané
v zázname, resp. v správe z výkonu auditov a sú prerokované s vedúcim pracoviska
a vedením RÚVZ , resp. ÚVZ SR.
4.4 Systém interných auditov ostatné organizácie
Delegované organizácie MZ SR – IKŽ – laboratóriá vykonávajúce odber vzoriek zo zdrojov
PMV a ich analýzy pre potreby úradnej kontroly MZ SR – IKŽ, sú akreditované laboratóriá.
MZ SR – IKŽ raz za štyri roky vykonáva audit v týchto laboratóriách v súlade s čl. 5 ods. 3
nariadenia (ES) č. 882/2004 EP a ER.
BEL/NOVAMAN International, s.r.o. – interné audity certifikačného orgánu organizuje,
vykonáva, riadi a vyhodnocuje manažér kvality certifikačného orgánu podľa ročného plánu
interných auditov. Pravidelné komplexné externé audity sú vykonávané nezávislými
inštitúciami, ktoré akreditovali certifikačný orgán spoločnosti (SNAS).
5 Opatrenia na zabezpečenie súladu s prevádzkovými kritériami nariadenia (ES)
č. 882/2004 a zodpovednosti štátnych zamestnancov (inšpektorov úradnej kontroly)
Národnou legislatívou je zabezpečená nestrannosť, kvalita a konzistentnosť úradných kontrol.
Úradnú kontrolu vykonávajú pracovníci v štátnej službe, odstránenie konfliktu záujmov,
nezávislosť a nestrannosť pri výkone kontroly je daná zákonom o štátnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov č. 400/2009 Z. z. Súčasťou štátnej služby je adaptačné
obdobie počas, ktorého je zabezpečené štátnemu zamestnancovi adaptačné vzdelávanie.
Úradná kontrola je založená na vedeckom hodnotení rizika, na hodnotení rizika podľa
výsledkov predchádzajúcich kontrol a na základe hlásení RASFF. Zároveň sa pre riadenie
kontroly využívajú i informácie z Codex Alimentarius, EFSA, OECD, INFOSAN, TBT/SPS.
Odbor bezpečnosti potravín a výživy na MPRV SR zadáva témy na národné hodnotenie rizika
a koordinuje ich prípravu. Vedecké hodnotenia rizika spracovávajú experti zo siete
Národných vedeckých odborných skupín, ktorá je tvorená 26 oblasťami s viac ako 300
expertmi z výskumnej, akademickej, kontrolnej a výrobnej oblasti. Pre potreby vedeckého
hodnotenia rizika najmä v oblasti rezíduí pesticídov, na základe hlásení z RASFF, vykonáva
toto hodnotenie VÚP.
Národné strategické zámery bezpečnosti celého potravinového reťazca a medzi
rezortnú prepojenosť zabezpečuje Komisia pre bezpečnosť potravín, zriadená na MPRV SR.
Členmi komisie sú zástupcovia rezortu pôdohospodárstva, zdravotníctva, životného
prostredia, orgánov úradnej kontroly a výskumných organizácii. V prípade potreby zasadajú
i ad hoc pracovné skupiny expertov pre koordináciu v špecifických oblastiach.
Pre odbornú prípravu personálu na výkon úradných kontrol organizujú orgány úradnej
kontroly odborné semináre a školenia. Všetky kompetentné kontrolné autority úradnej
kontroly majú každoročne pripravený plán vzdelávania inšpektorov úradnej kontroly so
zameraním napr. na novú legislatívu, nové poznatky z technológie výroby, nových surovín,
problematiku hygieny, na odstránenie nedostatkov zistených pri interných auditoch
a vnútornej kontrole v štátnej správe. Zo školení a seminárov dostávajú inšpektori Osvedčenia
o absolvovaní, ktoré sú zakladané do osobných dokladov inšpektorov. Priebežné vzdelávanie
zamestnancov zabezpečujú vzdelávacie zariadenie poverené MPRV SR alebo MZ SR,
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v rámci svojej pôsobnosti, podľa osobitného predpisu. MPRV SR poverilo vzdelávaním
inšpektorov Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice a MZ SR poverilo Slovenskú
zdravotnícku univerzitu. Zároveň MPRV SR a MZ SR organizujú odborné semináre
a konferencie na zvýšenie vzdelanostnej úrovne pracovníkov úradnej kontroly. Zamestnanci
vykonávajúci úradnú kontrolu sa zúčastňujú aj vzdelávania organizovaného EK v rámci
programu „Better training for safer Food“.
V zmysle národnej legislatívy výkon úradnej kontroly môžu vykonávať len kvalifikovaní a
odborne spôsobilí zamestnanci s ukončeným stredným odborným vzdelaním v príslušnom
odbore alebo s ukončeným vysokoškolským vzdelaním prvého alebo druhého stupňa
v príslušnom odbore. Veterinárne odborné činnosti, ktoré sú predmetom výkonu štátnej
správy vo veterinárnej oblasti, môžu vykonávať len veterinárni lekári, ktorí majú
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecného veterinárskeho lekárstva,
alebo v odbore hygiena potravín. Úradnému veterinárnemu lekárovi môžu pri veterinárnych
kontrolách čerstvého mäsa pomáhať úradní veterinárni asistenti, ktorí spĺňajú požiadavky
podľa nariadenia (ES) č. 854/2004. Úradnú kontrolu v oblasti krmív a výživy zvierat
vykonávajú špecializovaní zamestnanci výlučne s vysokoškolským vzdelaním; rovnako aj
fytosanitárnu kontrolu a úradnú kontrolu prípravkov na ochranu rastlín vykonávajú
špecializovaní zamestnanci „fytoinšpektori“ s vysokoškolským vzdelaním.
K zjednoteniu kontrolných postupov sú vypracované metodiky a štandardizované postupy.
Úradná kontrola sa vykonáva podľa schválených metodických postupov, s primeranou
frekvenciou, ktorá je stanovená na základe analýzy rizík jednotlivých prevádzkovateľov.
Inšpektori majú národnou legislatívou ustanovené právo vstupovať do všetkých výrobných,
prevádzkových, skladovacích i obchodných priestorov, majú právo vyžadovať od
prevádzkovateľov príslušné doklady a bezplatne odoberať vzorky. Národná legislatíva tiež
ukladá prevádzkovateľom povinnosť umožniť inšpektorom plniť úlohy súvisiace s výkonom
úradnej kontroly.
Inšpektori sú pri výkone kontroly viazaní mlčanlivosťou o utajovaných skutočnostiach, ich
práva a povinnosti pri výkone kontroly sú dané zákonmi. Inšpektori vykonávajúci úradnú
kontrolu dokumentujú každú kontrolu protokolom z kontroly. Po vykonaní úradnej kontroly
je vypracovaný úradný záznam, ktorého kópia sa vždy poskytne príslušnému
prevádzkovateľovi pre možnosť vyjadrenia sa. Uchovávanie záznamov a výsledkov úradných
kontrol je upravené archivačným poriadkom. Okrem toho kompetentné kontrolné autority
vedú evidenciu o vykonaných úradných kontrolách, o ich výsledkoch vrátane odberu vzoriek,
diagnostike, následných kontrolách, spoplatnených kontrolách, správnych konaniach,
kontrolách dovozu, ako aj všetkých ostatných úradných kontrolách (cielené kontroly, šetrenie
sťažností, podnetov a pod.) tak, aby bola známa minulosť prevádzkovateľa. Informácie
z predchádzajúcich kontrol slúžia na prípravu nasledujúcej kontroly a na analýzu rizika.
Všetky postupy výkonu kontroly sú zdokumentované a archivované na príslušných orgánoch
úradnej kontroly a v prípade potreby sú na danej inštitúcii dostupné.
Na základe zistení nesúladu pri úradných kontrolách sú orgány úradnej kontroly oprávnené
prijať osobitné opatrenia a udeliť sankcie na vynútenie dodržiavania práva, pričom nie sú
obmedzené práva dotknutého prevádzkovateľa na odvolanie.
Príslušné orgány úradnej kontroly informujú prevádzkovateľov prostredníctvom svojich
webových stránok a písomne cez príslušné zväzy o zmenách národnej i komunitárnej
legislatívy, o nových požiadavkách, povinnostiach, zmenách systému a predchádzaniu rizík
v oblasti bezpečnosti celého potravinového reťazca.
Celkové výsledky kontrol sú spracované vo výročných správach orgánov úradnej kontroly,
ktoré sú prerokovávané na verejných oponentúrach organizovaných príslušným
ministerstvom.

19

ŠVPS SR: Pre zabezpečenie kvality kontroly je primeraná kapacita laboratórií
i kvalifikovaného personálu. Analytické rozbory úradne odobratých vzoriek sa vykonávajú
v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu. Vyšetrenie
trichinel (okrem ŠVPÚ) vykonáva aj 15 úradných laboratórií, ktoré sú prevádzkované RVPS.
Úradný veterinárny lekár je v súlade so svojím poverením pri vystavovaní a potvrdzovaní
predpísaných tlačív, dokumentov a certifikátov oprávnený používať úradnú pečiatku s
označením "úradný veterinárny lekár Slovenskej republiky" so sídlom príslušného orgánu
veterinárnej správy a so svojím identifikačným číslom.
ÚVZ SR a RÚVZ: Pre účely úradnej kontroly je zabezpečená primeraná kapacita laboratórií
i kvalifikovaného personálu. Analytické rozbory úradne odobratých vzoriek sa vykonávajú
v 11 akreditovaných laboratóriách (RÚVZ – 10, ÚVZ SR – 1). RÚVZ zabezpečuje primerané
technické vybavenie inšpektora na úradnú kontrolu a odber vzoriek potravín. Inšpektori majú
k dispozícií vzorové záznamy, vzorové odberové protokoly, metodické usmernenia a pokyny
vydané ÚVZ SR. Zdokumentované postupy má k dispozícii každý inšpektor, o ich novelizácii
je informovaný vedúci pracovník a následne na školení, resp. na celoslovenskej porade
inšpektori.
ÚKSÚP: Inšpekčná činnosť v oblasti krmív a výživy zvierat, je vykonávaná v rámci systému
kvality podľa STN EN ISO/IEC 17020; pravidlá na vykonávanie úradných kontrol ustanovujú
príslušné nariadenia vlády SR (č. 380/2009 Z. z. a 405/2011 Z.z.). Inšpekčná činnosť na
úseku osív a sadív je akreditovaná v súlade s pravidlami ISTA. Inšpektori sú vybavení
vzorkovacími pomôckami a informačnou technikou s prístupom na internet. Výkon
laboratórnych skúšok pokrýva Odbor laboratórnych činností (OLČ) ÚKSÚP s primeranou
akreditovanou laboratórnou kapacitou. OLČ ÚKSÚP združuje 7 špecializovaných skúšobných
laboratórií (SL osív a sadív, SL analýz krmív NRL, SL analýzy vína Skúšobné molekulárnobiologické laboratórium NRL, SL pôdy, SL hnojív a SL všeobecnej a karanténnej
diagnostiky). V prípade potreby sa využívajú aj externé akreditované laboratóriá. Pri
laboratórnej skúšobnej činnosti sa používajú úradné metódy EÚ v súlade s článkom 11
nariadenia (ES) č. 882/2004 EP a ER.
Úradná kontrola POR – prípravkov na ochranu rastlín sa vykonáva u výrobcov, distribútorov,
veľkoobchodných
a maloobchodných
predajcov,
veľkoskladov
a profesionálnych
používateľoch POR. Laboratórne kontroly chemických POR sa vykonávajú v laboratóriách
ÚKSUP, ktoré majú zavedenú Správnu laboratórnu prax (SLP) a sú pod externým dohľadom
SNAS, ako aj pod kontrolou v rámci interných auditov. Výsledky úradných kontrol sú
spracované v ročných správach prerokovávaných vo vedení ÚKSÚP aj vo vedení MPRV SR.
Na základe zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR
SR č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MPRV SR č. 492/2011 Z. z.
o odbornom vzdelávaní v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín poverilo MPRV SR
Agroinštitút Nitra, Národné lesnícke centrum Zvolen a SPPK zabezpečovaním odborného
vzdelávania predajcov a aplikátorov POR.
BEL/NOVAMANN International, s. r. o.
Záujemcovia o prácu odborného pracovníka certifikačného orgánu sú vyberaní výberovým
konaním, pričom sa zohľadňuje ich odborné vzdelanie, vedomosti a prax. Po úspešnom
výberovom konaní sa nový pracovník zapracováva spolu s pracovníkom s niekoľkoročnou
praxou a priebežne sa zúčastňuje odborných školení a ďalších vzdelávacích aktivít
organizovaných spoločnosťou a externými subjektmi. O spôsobilosti na samostatný výkon
požadovanej činnosti podá skúsenejší inšpektor informáciu vedúcemu certifikačného orgánu.
Na základe tejto informácie vedúci certifikačného orgánu rozhodne o možnom využívaní
zaškoleného pracovníka na samostatný pracovný výkon. Odborný pracovník certifikačného
orgánu si svoje vedomosti rozširuje ďalším vzdelávaním na školeniach, seminároch,
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tréningových kurzoch organizovaných spoločnosťou a externými subjektmi. Odborný
pracovník musí byť nezávislý a objektívny a nesmie byť v konflikte záujmov.
6 Preskúmanie a úprava národných plánov kontroly
V prípade nadobudnutia účinnosti novej legislatívy, alebo zmeny organizačnej štruktúry
príslušných orgánov úradnej kontroly, nových poznatkoch o iných zdravotných rizikách alebo
nových chorobách, nových vedeckých poznatkoch, na základe výsledkov úradných kontrol,
kontrol vykonaných FVO alebo výsledkov auditov bude v zmysle článku 42 (3) nariadenia
(ES) č. 882/2004 EP a ER národný plán úradnej kontroly upravený alebo doplnený v čo
najkratšom čase.
Národný plán úradnej kontroly sa bude prehodnocovať vždy raz za rok pri vypracovávaní
ročnej správy z úradnej kontroly potravín.
7 Kontrolné systémy úradnej kontroly
7.1 Kontrolný systém pre zdravie rastlín
Kontrolný systém zdravia rastlín sa uskutočňuje najmä na základe zákona č. 405/2011 Z. z.
o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení
neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č.199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti
zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty.
Príslušné orgány :
MPRV SR
ÚKSÚP
Finančné riaditeľstvo SR
7.1.1 Registrácia na úseku rastlinolekárskej starostlivosti
Registráciu vykonáva ÚKSÚP, Odbor ochrany rastlín, ktorý po zápise žiadateľa do registra
výrobcov a dovozcov vydá osvedčenie o registrácií. Žiadateľovi, ktorý požiadal o vydanie
oprávnenia na vydávanie rastlinných pasov udeľuje Odbor ochrany rastlín oprávnenie.
Oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov možno vydať iba zaregistrovanej osobe.
Registrácií podľa zákona č. 405/2011 Z. z. a NV SR č. 199/2005 Z. z. podliehajú:
 Fyzické alebo právnické osoby (výrobcovia), ktoré uvádzajú v SR alebo v iných
členských štátoch EÚ do obehu rastliny uvedené v prílohe č. 5 časť A NV SR č.
199/2005 Z. z.;
 Fyzické alebo právnické osoby zaoberajúce sa výrobou a sušením obalového materiálu
a obalov z dreva;
 Fyzické alebo právnické osoby (obchodníci), ktoré chcú požiadať o vydávanie
náhradných rastlinných pasov, prípadne o oprávnenie k vydávaniu nových rastlinných
pasov pre obchodované rastliny. Týka sa obchodníkov, ktorí nakupujú príslušné
rastliny alebo rastlinné produkty s rastlinným pasom a v rámci ich ďalšieho uvádzania
do obehu obchodným odberateľom príde k rozdeleniu alebo kombinovaniu dodávok
rastlín, alebo počas obchodovania príde k zmene zdravotného stavu rastlín a musí byť
vystavený nový alebo náhradný rastlinný pas;
 Fyzické alebo právnické osoby (dovozcovia), ktoré dovážajú do EÚ rastliny, ktoré
musia byť pri dovoze sprevádzané fytocertifikátom z krajiny pôvodu (príloha č. 5 časti
B NV SR č. 199/2005 Z. z.,
 Fyzické alebo právnické osoby ktoré prevádzkujú spoločný sklad, distribučné
stredisko, baliareň rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, u ktorých sa
vyžaduje úradná rastlinolekárska kontrola.
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Schéma kontrolného systému zdravia rastlín:
MPRV SR

ÚKSÚP

Odbor ochrany rastlín
(plánovanie,
koordinácia,
opatrenia)

Register
subjekto
v

Výsledky rozborov

Regionálne
pracovisko
Zvolen

Hraničné
inšpekčné
stanice

Regionálne
pracovisko
Košice

Oblastné
pracoviská
kontroly
monitoring

Odbor
laboratórnych
činností

Vzorky

rastliny, rastlinné produkty, iné predmety a pôdy, prípravky
na ochranu rastlín

7.1.2 Kontrola škodlivých organizmov
Národný plán fytokontroly je základom pre overovanie dodržiavania predpisov na
prevenciu, elimináciu, alebo zníženie rizík šírenia škodlivých organizmov a na udržiavanie
pod kontrolou systému pestovania rastlín a výroby rastlinných produktov vrátane výroby
množiteľského materiálu a dodržiavanie zásad správnej farmárskej praxe. Tento národný
kontrolný plán sa každoročne aktualizuje. Plány kontroly berú do úvahy potenciálne alebo
skutočné riziko, pre ktoré je potrebné opísať kategorizáciu rizík, najmä v oblasti prevencie
výskytu škodlivých organizmov. Priority určuje najmä rozsah a aktuálnosť nových škodlivých
organizmov rastlín, ich možná škodlivosť pre rastliny, rastlinné produkty, zdravie ľudí,
zdravie zvierat, poľnohospodárstvo a životné prostredie. V rámci monitoringu
najvýznamnejších škodlivých organizmov bol vypracovaný národný monitorovací program
pre vybraných 27 druhov škodlivých organizmov. Pre efektívnosť úradnej kontroly využíva
ÚKSÚP „Registračný informačný systém“ s aktuálnymi databázami kontrolovaných
subjektov. Registrované subjekty podliehajú raz ročne pravidelnej kontrole.
7.1.3 Rastlinné pasy a kontrola obchodnej siete
Rastlinné pasy vystavuje oprávnená registrovaná osoba (najčastejšie množiteľ) alebo iná
registrovaná osoba.
Kolónky rastlinného pasu (RP); zoznam údajov potrebných na rastlinný pas je nasledovný:
1. „ES - rastlinný pas“ – tento text musí byť uvedený doslovne celý,
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Označenie kódu členského štátu EÚ – „SK“,
Označenie zodpovedného úradného orgánu alebo jeho rozlišujúci kód – „ÚKSÚP“,
Registračné číslo,
Individuálne poradové číslo alebo číslo týždňa alebo dávky – toto je samotné číslo RP,
Botanický názov – latinsky,
Odroda, ak sa vzťahuje
Množstvo,
Rozlišovacie označenie „ZP“ (chránená zóna) pre rastliny určené do chránenej zóny
a kód chránenej zóny.
Nie vždy je potrebné uvádzať alebo vypĺňať kolónky:
10. Rozlišovací znak „RP“ (náhradný RP) v prípade nahradenia RP a registračné číslo
pôvodného výrobcu alebo dovozcu. – v SR sa nepoužíva,
11. Názov krajiny pôvodu alebo krajiny vývozu v prípade rastlín pôvodom z tretích krajín
- týka sa vystavovania rastlinných pasov na hraniciach. Vo výnimočných prípadoch
by sa mohol uvádzať názov krajiny pôvodu alebo vývozu aj vo vnútrozemí pri
okamžitom prebaľovaní bez pestovania. Rastliny vypestované v SR majú krajinu
pôvodu alebo vývozu SR, čo sa však v tejto kolónke neuvádza.
Prvých 5 údajov musí byť na RP vždy, údaje v bodoch 6 -101 môžu aj nemusia byť uvedené
na RP, ale potom všetkých 10 údajov požadované údaje musí byť uvedených uvedené na
sprievodnom doklade (náveska, faktúra, dodací list a pod.),. ak sa takýto doklad vystavuje
podľa príslušných predpisov, ktoré ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského
materiálu vymedzených rodov a druhov na trh EÚ. Ak je všetkých 10 údajov na náveske,
sprievodný doklad nemusí obsahovať žiadny z uvedených desiatich údajov.
Vzory rastlinných pasov – návesiek sú uvedené v pokynoch Odboru osív a sadív vydávaných
ÚKSÚP. Čísla dávok, ktoré sú zároveň číslami rastlinných pasov, vyplývajú zo systému
vyplňovania prihlášok. Tvorí sa priamo podľa prihlášky v tvare „Registračné číslo“, pomlčka,
„Číslo prihlášky“ a „Poradové číslo“ v prihláške, lomítko posledné dvojčíslie roka.
V náveskách je nevyhnutné dodržať jednotlivé kolónky – ich rozmiestnenie nie je záväzné,
ale malo by mať logický sled podľa dôležitosti a príbuznosti údajov (napr. druh, odroda a klon
pri sebe a pod.). Rozmer, tvar ani farba RP nie sú v rastlinolekárskej legislatíve stanovené.
Minimálny rozmer a farba sa riadi konkrétnymi nariadeniami vlády SR pre množiteľský
materiál. Tvar treba prispôsobiť podľa účelu použitia, napr. ako visačky na stromčekoch,
samolepky pre okrasné druhy a pod. Počet návesiek (rastlinných pasov) závisí aj od inej
legislatívy, môže byť napr. na 1 stromček, ale aj na celú zásielku v závislosti od určenia –
odberateľa. Zjednodušene počet návesiek závisí od najmenšieho balenia. Pre lesný
reprodukčný materiál sa ako rastlinný pas používa Sprievodný list lesného reprodukčného
materiálu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 10 zákona NR SR č. 49/2011 Z. z. Všetky
registrované subjekty musia byť skontrolované minimálne raz ročne. Okrem toho je povinný
tiež monitoring vybraných organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty.
Predmetom druhého typu kontroly je aj kontrola subjektov, ktoré nepodliehajú registrácii.
V rámci všetkých týchto kontrol sa vykonáva aj kontrola správneho používania rastlinných
pasov.
7.1.4 Importné kontroly
Dovozné kontroly rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pochádzajúcich
z tretích krajín sa vykonávajú na HIS Čierna nad Tisou, Maťovce, Vyšné Nemecké a letisko
Bratislava. Tovar podliehajúci rastlinolekárskej kontrole je povolené dovážať iba cez tieto
vstupné miesta. Zásielka, ktorá podlieha rastlinolekárskej kontrole je po vykonaní colnej
kontroly na základe dohody o spolupráci medzi ÚKSÚP a Finančným riaditeľstvom SR
nasmerovaná na pracovisko fytokontroly.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Úradná kontrola sa skladá z:
- kontroly dokladov – dovozca predloží prepravné dokumenty fytoinšpektorovi, ktorý
vykoná kontrolu dokumentov. Zásielku musí sprevádzať originál „rastlinolekárskeho
osvedčenia“ alebo „rastlinolekárskeho osvedčenia pre opätovný vývoz“,
- kontroly totožnosti – či zásielka skutočne obsahuje tovar, ktorý je v colnom vyhlásení
a presne popísaný na rastlinolekárskom osvedčení,
- kontrola zdravotného stavu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov –
fytoinšpektor vykoná fyzickú kontrolu tovaru, v prípade podozrenia na výskyt
škodlivého organizmu aj s odobratím vzoriek na analýzu v diagnostickom laboratóriu.
Po odbere vzorky fytoinšpektor prelepí miesto odberu PVC páskou fytokontroly.
Ak fytoinšpektor dá súhlas na prepustenie zásielky, všetky prepravné doklady označí
okrúhlou pečiatkou kontrolného ústavu a nápisovou pečiatkou „Nie sú námietky proti
prepusteniu do voľného obehu.“ s uvedením dátumu kontroly a podpisom fytoinšpektora.
V prípade, že rastlinný tovar je uvedený v prílohe č. 5 časť A nariadenia vlády 199/2005,
fytoinšpektor vystaví rastlinný pas, pripojí ho k prepravným dokladom a vo všetkých
prepravných dokladoch k pečiatkam kontrolného ústavu pripíše skutočnosť o vystavení
rastlinného pasu. Odobraté vzorky sa analyzujú v laboratóriách ÚKSÚP, Odboru
laboratórnych činností v Bratislave, Košiciach a Haniske
7.1.5 Laboratóriá
Laboratórne rozbory vykonáva ÚKSÚP, Odbor laboratórnych činností.
7.2 Kontrolný systém množiteľského materiálu pestovaných rastlín
Príslušné orgány : MPRV SR
ÚKSÚP
7.2.1 Registrácia dodávateľov
Registráciu dodávateľov vykonáva ÚKSÚP, Odbor osív a sadív (OOaS), ktorý vedie aj
zoznam dodávateľov množiteľského materiálu pestovaných rastlín. Zoznam je prístupný na
webovom sídle ÚKSÚP. Prihlasovať množiteľské porasty na uznávanie môže len dodávateľ –
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 4 písm. h zákona č. 597/2006 Z. z.
7.2.2 Úradné kontroly
OOaS spolu s regionálnymi pracoviskami vo Zvolene a v Košiciach vykonávajú úradné
kontroly množiteľského materiálu pestovaných rastlín. Regionálne oddelenia zabezpečujú
komplexný výkon kontrolno-skúšobnej činnosti v rámci určeného územného regiónu,
organizačne riadia činnosť plošných inšpekčných pracovísk a skúšobných staníc v regióne.
V zmysle zákona č. 597/2006 Z. z. OOaS s regionálnymi pracoviskami zabezpečuje
uznávanie množiteľského materiálu pestovaných rastlín, úradnú kontrolu v priebehu jeho
výroby, spracovania, balenia a skladovania, dohľad nad dovozom z tretích krajín, taktiež
kontroluje spracovateľské kapacity dodávateľov množiteľského materiálu, sklady a obchodnú
sieť. Táto činnosť sa vzťahuje na množiteľský materiál poľných plodín, zelenín, kvetín,
liečivých rastlín, tabaku, chmeľu, okrasných rastlín, ovocných drevín a viniča. Cieľom
úradnej kontroly je zamedziť používanie množiteľského materiálu pestovaných rastlín, ktoré
nespĺňajú stanovené požiadavky. Plány úradných kontrol sú pripravované na základe národnej
a európskej legislatívy, odporúčaní EK, výsledkov úradných kontrol z predchádzajúcich
období, odporúčaní misií/špecifických auditov FVO a odporúčaní medzinárodných
organizácií EPPO, ISTA, UPOV, OECD.
OOaS s regionálnymi pracoviskami vedie evidenciu a kontroluje výrobu štandardného osiva
zelenín a konformného množiteľského materiálu ovocných drevín, vydáva osvedčenia o
odbornej spôsobilosti dodávateľa, vedie register dodávateľov, ktorí uvádzajú množiteľský
materiál pestovaných rastlín na trh.
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OOaS s regionálnymi pracoviskami vypracováva ročné plány kontrol, ktoré okrem iného
obsahujú i frekvenciu kontrol a plán odberu vzoriek, ktoré sú stanovené na základe
hodnotenia rizika (príloha 8 A).
Úradné kontroly vykonávajú inšpektori OOaS. Pre jednotný výkon úradnej kontroly
inšpektormi vydáva OOaS metodické pokyny a usmernenia, ktoré sú prístupné a záväzné pre
všetkých inšpektorov. Metodické pokyny a usmernenia sú v súlade so smernicami ES a sú
v nich zapracované aj normy a štandardy ISTA. Inšpektori dokumentujú každú kontrolu
protokolom z kontroly. Po vykonaní úradnej kontroly je vypracovaný inšpekčný záznam,
ktorého kópia sa vždy poskytne príslušnému kontrolovanému subjektu. Súčasťou inšpekčného
záznamu je aj návrh opatrení, ktoré musí kontrolovaný subjekt uskutočniť. Zdokumentované
postupy sú v príslušných intervaloch prehodnocované a aktualizované. Uchovávanie
záznamov a výsledkov úradných kontrol je upravené archivačným poriadkom. Inšpektori
vykonávajú aj odber vzoriek osív. Odber vzoriek je vykonávaný v rámci systému kvality
zavedeného podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005 národným akreditačným orgánom SNAS.
Inšpekcia odboru osív a sadív v Bratislave je na odber vzoriek akreditovaná aj
Medzinárodnou asociáciou pre testovanie osív (ISTA).
7.2.3 Importné kontroly
Množiteľský materiál z tretích krajín sa dováža v súlade s Rozhodnutím rady 2003/17/ES o
rovnocennosti terénnych inšpekcií uskutočňovaných v tretích krajinách na množiteľskom
poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách,
v znení neskorších predpisov. Množiteľský materiál, vymedzených druhov pred uvedením na
trh EU odlieha kontrole balenia, označovania a sprievodných dokladov, pričom sa odoberajú
úradné vzorky za účelom náhodnej kontroly osivových hodnôt sa pri osive kukurice, sóje
fazuľovej a repky olejnej, sa vykonáva aj 100% kontrola na nežiaducu prítomnosť GMO.
Dovozné kontroly množiteľského materiálu rastlín sa vykonávajú na HIS Čierna nad Tisou,
Maťovce, Vyšné Nemecké a letisko Bratislava. Tovar podliehajúci rastlinolekárskej kontrole
je povolené dovážať iba cez tieto vstupné miesta a musí byť sprevádzaný rastlinolekárskym
osvedčením.
Zásielka, ktorá podlieha rastlinolekárskej kontrole je po vykonaní colnej kontroly na základe
dohody o spolupráci medzi ÚKSÚP a Finančným riaditeľstvom SR nasmerovaná na
pracovisko fytokontroly. Úradná kontrola sa skladá z kontroly dokladov, kontroly totožnosti
a samotnej kontroly zdravotného stavu množiteľského materiálu rastlín a z odberu vzoriek na
laboratórne analýzy:
- kontrola dokladov - dovozca predloží prepravné dokumenty fytoinšpektorovi, ktorý
vykoná kontrolu dokumentov. Množiteľský materiál rastlín musí sprevádzať originál
„rastlinolekárskeho osvedčenia“ alebo „rastlinolekárske osvedčenie pre opätovný
vývoz“,
- kontrola totožnosti - či zásielka skutočne obsahuje tovar, ktorý je v colnom vyhlásení
a presne popísaný na rastlinolekárskom osvedčení,
- kontrola zdravotného stavu – fytoinšpektor vykoná fyzickú kontrolu tovaru aj
s odobratím vzoriek na laboratórny rozbor. Po odbere vzorky fytoinšpektor prelepí
miesto odberu PVC páskou fytokontroly.
Ak fytoinšpektor dá súhlas na prepustenie zásielky, všetky prepravné doklady označí
okrúhlou pečiatkou kontrolného ústavu a nápisovou pečiatkou „Nie sú námietky proti
prepusteniu do voľného obehu“ s uvedením dátumu kontroly a podpisom fytoinšpektora. V
prípade, že rastlinný tovar je uvedený v prílohe č. 5 časť A nariadenia vlády 199/2005,
fytoinšpektor vystaví rastlinný pas, pripojí ho k prepravným dokladom a vo všetkých
prepravných dokladoch k pečiatkam kontrolného ústavu pripíše skutočnosť o vystavení
rastlinného pasu.

25

7.2.4 Laboratóriá
Analýzy vzoriek množiteľského materiálu pestovaných rastlín sa vykonávajú v laboratóriách,
ktoré sú súčasťou Odboru laboratórnych činností ÚKSÚP.
Skúšobné laboratórium osív a sadív sa delí na
- Laboratórium prípravy vzoriek
- Laboratórium analytické
- Laboratórium biologické
- Laboratórium špeciálnych analýz a zdravotného stavu
- Laboratórium prípravy vzoriek.
Kontrola GMO sa vykonáva v Skúšobnom molekulárno-biologickom laboratóriu ÚKSÚP
Bratislava, ktoré je národným referenčným laboratóriom pre GMO (pozri bod 7.16.).
Skúšobné laboratórium osív a sadív v Bratislave je akreditované Medzinárodnou asociáciou
pre testovanie osív (ISTA). Plán odberu vzoriek množiteľského materiálu – osív na
stanovenie GMO za roky 2015 – 2017 je uvedený v prílohe 9.
7.3 Kontrolný systém krmivá a výživa zvierat
Príslušné orgány: MPRV SR
ÚKSÚP
ŠVPS SR, RVPS
ÚŠKVBL
Schéma kontrolného systému krmív a výživy zvierat

ÚKSÚP

Register KP

MPRV
SR

ŠVPS

Usmernenie,
riadenie, kontrola

Spolupráca

ÚŠKVBL
Registrácia
schvaľovanie

OKVZ

plánovanie,
koordinácia,
inštrukcie,
opatrenia ,
sankcie

Hodnotenie
krmív

Analýzy

Jednotný
integrovaný
plán kontrol

Usmernenie,
riadenie,
kontrola

Kontrola,
opatrenia,
sankcie

ŠVPÚ (3)

OIK
Kontrola, odber
vzoriek

Laboratóriá
ÚKSÚP

Povoľovanie výroby
Kontrola
Opatrenia, sankcie

RVPS (40)
Analýzy

Kontrola
importu

Vstupné body
- HIS

OHKEVF

Dovoz KŽP

Krmivárske
podniky

HIB/M

Kontroly , opatrenia,
sankcie, odber vzoriek

Farmy

Výroba a obchod,
používanie
medikovaných krmív

7.3.1 Registrácia a schvaľovanie krmivárskych podnikov
Povinnosť registrácie sa vzťahuje na všetky krmivárske podniky vrátane prvovýrobcov.
O schvaľovanie je povinný požiadať každý krmivársky podnik, ktorý vykonáva činnosti
ustanovené v nariadení (ES) č. 183/2005. Kontrolu krmivárskeho podniku pred schválením
vykonávajú inšpektori OKVZ ÚKSÚP. Registráciu, resp. schvaľovanie krmivárskych
podnikov vykonáva Odbor krmív a výživy zvierat (OKVZ) ÚKSÚP, ktorý vedie aj register
krmivárskych podnikov. Register krmivárskych podnikov je verejne prístupný na web stránke
ÚKSÚP. ÚŠKVBL povoľuje v schválených krmivárskych podnikoch výrobu medikovaných
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krmív. Zoznam povolených výrobcov medikovaných krmív a prideľovanie úradných čísiel
vykonáva ŠVPS SR a zverejňuje na svojom webovom sídle.
7.3.2 Úradné kontroly
MPRV SR ako príslušný centrálny orgán štátnej správy určuje zásadné smery a ciele v oblasti
krmív a stanovuje hlavný strategický cieľ integrovaného národného plánu kontrol.
Koordinuje, schvaľuje a aktualizuje národný plán kontroly a pohotovostné plány.
ÚKSÚP zodpovedá najmä za plnenie týchto úloh:
a) vypracúva národný plán kontroly v oblasti krmív a výživy zvierat,
b) vykonáva úradnú kontrolu na všetkých stupňoch výroby, spracúvania, uvádzania
krmiva na trh a jeho používania,
c) schvaľuje a registruje krmivárske podniky,
d) vedie register krmivárskych podnikov,
e) vyhotovuje posudok o posúdení vzoriek odobraných v rámci úradnej kontroly,
f) prijíma osobitné opatrenia v prípade zistenia nezhôd,
g) ukladá pokuty za nedodržanie európskych a národných predpisov,
h) vydáva osvedčenie o registrácii a o odbornej spôsobilosti,
i) plní úlohy v systéme rýchlej výmeny informácií stanoveným spôsobom.
Špecializovaným pracoviskom úradnej kontroly na ÚKSÚP je OKVZ s 5 oddeleniami a s 2
regionálnymi pracoviskami vo Zvolene a v Košiciach. Regionálne pracoviská vo Zvolene
a v Košiciach metodicky riadi OKVZ Bratislava.
Pravidlá na organizovanie úradných kontrol krmív vykonávaných inšpektormi ÚKSÚP sú
ustanovené nariadením vlády SR č. 380/2009. Úradné kontroly sa uskutočňujú bez
predchádzajúceho upozornenia, okrem prípadov keď predchádzajúce informovanie
prevádzkovateľa je potrebné napr. audit, kontrola vrátenej zásielky krmiva alebo kontrola
krmiva na základe požiadania prevádzkovateľa krmivárskeho podniku v prípade riešenia
sporov. Úradné kontroly, vykonané na základe ročných plánov kontrol v súlade s národným
kontrolným plánom sa dopĺňajú aj kontrolami vykonanými na základe hlásení z RASFF,
z legislatívnych požiadaviek EK na zvýšenie frekvencie úradných kontrol alebo na výkon
mimoriadnych kontrol alebo kontrolami splnenia uložených opatrení a pod.
Frekvencia úradných kontrol je stanovená na základe analýzy rizika. Krmivárske podniky sú
rozdelené na základe bodového ohodnotenia do vysokorizikových, strednerizikových
a nízkorizikových podnikov. Minimálna frekvencia kontrol je stanovená pre každý druh
podniku. Najvyššia frekvencia kontrol je u vysokorizikových podnikov, ktoré sú aj prednostne
kontrolované. Pri kategorizácii rizík sa zohľadňujú potenciálne riziká, aktuálne riziká
a výhľad do budúcnosti. Pri potenciálnych rizikách sa hodnotia riziká pre zdravie ľudí, zvierat
alebo pre iné krmivárske podniky, rozsah a druh činnosti, rozsah a zložitosť požiadaviek,
ktoré musí krmivársky podnik zavádzať a množstvo vyrobených produktov. Aktuálne
nebezpečenstvá zisťujú inšpektori pri výkone uskutočnených úradných kontrol. Predpoklad
dodržania krmivového práva výhľadovo sa posudzuje podľa prístupu krmivárskeho podniku
k zavádzaniu legislatívnych požiadaviek, vedenia evidencie a k vypracovaniu vnútorného
kontrolného systému. Presný postup bodového ohodnotenia sa nachádza v prílohe 8B.
Zatriedenie krmivárskych podnikov sa prehodnocuje ročne. Inšpektori ÚKSÚP musia mať
vysokoškolské vzdelanie, ich práva a povinnosti pri vykonávaní úradných kontrol upravuje
krmivársky zákon a nariadenie vlády č. 380/2009 Z. z. Zákon č. 271/2005 ustanovuje
dostatočné právomoci inšpektora pri vstupovaní do kontrolovaných objektov, umožňuje
požadovať od prevádzkovateľov krmivárskych podnikov potrebnú dokumentáciu a bezplatný
odber vzoriek krmív. Zákon taktiež ustanovuje povinnosť pre krmivársky podnik umožniť
inšpektorom ÚKSÚP vykonávať kontrolu a plniť úlohy súvisiace s kontrolou. Inšpektori sú
vybavení vzorkovačmi a inými pomôckami na odber vzoriek alebo inými potrebnými
pomôckami. Sú zabezpečení nevyhnutnou informačnou technikou s prístupom na internet.
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K výkonu kontroly inšpektorom slúžia metodické pokyny a postupy spracované orgánmi
úradnej kontroly. Inšpektori dokumentujú každú kontrolu úradným záznamom z kontroly,
ktorého kópia sa vždy poskytne aj kontrolovanému subjektu. Vo všetkých oblastiach kontroly
existujú systémy alebo opatrenia, ktoré zabezpečujú ľahkú dostupnosť príslušných
zdokumentovaných postupov jednotlivých organizácií. Zoznam zdokumentovaných postupov
je sprístupnený na účely auditu. Uchovávanie záznamov a výsledkov úradných kontrol je
upravené archivačným poriadkom organizácie.
Odbornú prípravu nových pracovníkov ÚKSÚP, na výkon úradných kontrol zabezpečujú
orgány úradnej kontroly formou odborných seminárov a školení. Súčasťou školení je aj
overovanie znalostí formou testov, pričom zo školení sa vedú záznamy a príslušná evidencia.
Minimálne požiadavky na vzdelávanie inšpektorov a iných zamestnancov OKVZ ustanovuje
nariadenie vlády SR č. 380/2009 Z. z.
ŠVPS SR – Orgány veterinárnej správy v oblasti krmív plnia tieto úlohy:
a) ŠVPS SR je zodpovedná za riadenie a usmerňovanie úradných kontrol a odberu
úradných vzoriek krmív a napájacej vody na analýzy a za výkon audit systému
úradných kontrol krmív, ktoré vykonávajú RVPS a ÚŠKVBL. Na ŠVPS SR túto
činnosť zabezpečuje a vykonáva veterinárny inšpektor na odbore kontroly krmív,
ekológie a veterinárnej farmácie. Zároveň je ŠVPS SR druhostupňovým orgánom
o odvolaniach proti rozhodnutiam vydaných RVPS a ÚŠKVBL,
b) ŠVPS SR má spoluúčasť na vypracovaní národného plánu kontroly v oblasti krmív
a výživy zvierat a plní úlohy v systéme RASFF stanoveným spôsobom,
c) RVPS vykonávajú úradné kontroly nad zdravotnou nezávadnosťou krmív podľa
zákona č. 271/2005 Z. z. pri podávaní zvieratám na farmách, a kontrolu krmív a
kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu, ich spracovanie a používanie podľa nariadenia
č. 1069/2009/ES,
d) RVPS vykonávajú aj kontrolu zdravotnej nezávadnosti krmív a ich následnú
certifikáciu pred ich vývozom do tretích krajín,
e) RVPS schvaľuje zariadenia na výrobu krmív z vedľajších živočíšnych produktov pre
spoločenské zvieratá,
f) ÚŠKVBL zodpovedá za povoľovanie výroby a inšpekcie nad výrobou medikovaných
krmív, obchodom, dovozom a ich uvádzaním na trh,
g) ŠVPS SR - HIS je zodpovedná za výkon kontroly dovozu a tranzitu kŕmnych surovín
a krmív živočíšneho pôvodu z tretích krajín, túto činnosť riadi odbor zahraničných
vzťahov, dovozov a vývozov.
ŠVPS SR zabezpečuje formou metodických pokynov a usmernení systém výkonu úradných
kontrol na kontrolu plnenia požiadaviek platnej legislatívy na úseku kontroly krmív. ŠVPS SR
podľa zákona č. 362/2011 Z. z. vykonáva úradnú kontrolu u výrobcov a veľkodistribútorov
medikovaných krmív a ukladá opatrenia a sankcie.
ÚŠKVBL vykonáva inšpekcie u výrobcov a veľkodistribútorov medikovaných krmív, ukladá
opatrenia a sankcie pri zistení nedodržiavania požiadaviek.
RVPS prostredníctvom úradných veterinárnych lekárov, zabezpečuje úradné kontroly vo
forme inšpekcií, odberov úradných vzoriek na analýzy a monitoring, nad zdravotnou
neškodnosťou krmív a vody na napájanie zvierat, dodržiavanie zákazu skrmovania
kuchynského odpadu ošípaným a hydine, dodržiavanie požiadaviek pri nakladaní s kŕmnymi
surovinami z vedľajších živočíšnych produktov, dodržiavanie podmienok pri použití
medikovaných krmív.
Na zabezpečenie úradných kontrol si RVPS vypracováva každoročne regionálny plán
veterinárnych kontrol podľa oblastí zamerania vo frekvencii určenej v metodickom pokyne na
výkon úradných kontrol (v prílohe 10 - MP - Úradné veterinárne kontroly krmív). Výber
konkrétnych subjektov kontroly pre daný rok vykoná RVPS na základe analýzy rizika. Plán
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odberov úradných vzoriek krmív a vody na napájanie zvierat spracuje ŠVPS SR pre každý rok
a RVPS si určia v pláne subjekty od ktorých úradné vzorky odoberú. (v prílohe 11 – Odber
úradných vzoriek krmív v roku 2015 - VPO)
Príslušné orgány štátnej správy v oblasti krmív a výživy zvierat spolupracujú a oblasti
spolupráce sú ustanovené zákonom. Spolupráca výkonných orgánov je účinne koordinovaná
MPRV SR prostredníctvom národného kontrolného plánu. Úradné kontroly vykonávajú
inšpektori ÚKSÚP a veterinárni inšpektori orgánov veterinárnej správy v celom reťazci od
výroby po použitie.
7.3.3 Importné kontroly
ÚKSÚP vykonáva úradnú kontrolu dovážaných krmív na HIS podľa príslušnej legislatívy.
Importné kontroly všetkých krmív vykonávajú inšpektori ÚKSÚP, okrem kŕmnych surovín
živočíšneho pôvodu, ktoré podliehajú kontrole veterinárnymi inšpektormi. Organizovanie
úradných kontrol je ustanovené v nariadení vlády SR č. 380/2009. Každá šarža krmiva pri
dovoze z tretej krajiny na územie SR podlieha systematickej úradnej kontrole dokladov
a náhodnej kontrole identity s cieľom preveriť ich druh, pôvod, miesto určenia. Ďalej sa
vykonáva náhodná fyzická kontrola s odberom vzoriek. U tých krmív, u ktorých EK
nariaďuje vykonávať kontrolu so zvýšenou frekvenciou alebo so špecifickými podmienkami,
postupuje inšpektor podľa osobitných legislatívnych predpisov. Metodika kontroly krmív na
HIS obsahuje presné postupy a povinnosti inšpektorov. Metodika sa aktualizuje pri každej
zmene legislatívy.
ŠVPS SR - HIS vykonáva importné kontroly zdravotnej bezpečnosti krmív dovážaných
z tretích krajín a kontroly kŕmnych surovín a krmív živočíšneho pôvodu podľa nariadenia č.
1069/2009/ES.
7.3.4 Laboratóriá
ÚKSÚP: Analýzy odobratých vzoriek krmív sa vykonávajú najmä v laboratóriách, ktoré sú
súčasťou OLČ. , predovšetkým SL analýz krmív, ktoré má štatút NRL pre živočíšne
bielkoviny v krmivách ako aj NRL pre doplnkové látky vo výžive zvierat V prípade nutnosti
vykonávať také analýzy, na ktoré laboratóriá ÚKSÚP nie sú vybavené, ÚKSÚP tieto analýzy
zabezpečí v inom akreditovanom laboratóriu napr. v spolupráci so ŠVPS SR alebo zmluvne.
ŠVPS SR: Analýzy odobratých vzoriek krmív a napájacej vody sa vykonávajú vo
veterinárnych laboratóriách – VPÚ Bratislava, VPÚ Dolný Kubín a VPÚ Košice. Všetky
laboratória spĺňajú požiadavky STN EN ISO/IEC 17025:2005 a sú akreditované národným
akreditačným orgánom SNAS. Akreditované skúšky v oblasti krmív majú zverejnené na
svojich webových sídlach.
7.4 Kontrolný systém pre zdravie zvierat
Príslušné orgány: MPRV SR
ŠVPS SR
RVPS – 40 RVPS
7.4.1 Registrácia a identifikácia zvierat, kontrola pohybu
Výkon úradných kontrol zabezpečuje ŠVPS SR prostredníctvom RVPS formou metodických
pokynov a usmernení. Ďalšie formy riadenia a koordinácie sú uplatňované formou porád a
školení. Úradná kontrola sa vykonáva v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. nediskriminačným
spôsobom na základe viacročného plánu úradných kontrol, na základe podnetov z iných
orgánov alebo ako cielené úradné kontroly. Pre každý kalendárny rok je plán bežných
úradných kontrol upravený a aktualizovaný v zmysle platných predpisov, určených frekvencií
a analýzy rizika. Výsledky úradných kontrol sú v pravidelných intervaloch hlásené z RVPS na
ŠVPS SR. RVPS vedú v papierovej a elektronickej forme evidenciu o vykonaných úradných
kontrolách, o ich výsledkoch, o dodatočných kontrolách, ako aj o všetkých ostatných
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úradných kontrolách (cielené kontroly, šetrenie podnetov). Jedenkrát ročne sú informácie
o úradných kontrolách identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, oviec a kôz zasielané
na EK. Inšpektori RVPS pri úradnej kontrole identifikácie a registrácie vykonávajú dokladovú
a fyzickú kontrolu zvierat. Dokladová kontrola obsahuje kontrolu registrov na farme, hlásení
o zmenách vykonaných na farme, kontrolu sprievodných dokladov a to dokladov
k premiesteniu a pasov u hovädzieho dobytka. Pri fyzickej kontrole sa kontroluje prítomnosť
zvierat na farme s porovnaním s registrom na farme a centrálnym registrom hospodárskych
zvierat. Identifikácia zvierat sa kontroluje podľa platnej legislatívy.
Schéma kontrolného systému zdravia zvierat

MPRV SR

PSSR/ŠVPS SR

ŠVPS SR, OZOZ

spravovanie

Kontrola, monitoring a eradikácia
chorôb zvierat

Register zvierat
a majiteľov (CEHZ)

Riadenie, usmerňovanie,
koordinácia a kontrola RVPS

RVPS
(40)
SVL - klinické vyšetrenie,
odber vzoriek, vakcinácia,

riadenie

inšpekcie, odber vzoriek,
veterinárne opatrenia

ŠVÚ (1)

ŠVPÚ (3)

analýzy

majitelia zvierat, zvieratá

7.4.2 Kontroly zdravia zvierat
ŠVPS SR v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. vedie zoznamy - registre schválených,
povolených registrovaných prevádzkarni a činností, ktoré podliehajú schvaľovaniu,
povoľovaniu, registrácii, ohlasovaniu a riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy
zabezpečovaný RVPS. ŠVPS SR zabezpečuje kontrolu plnenia požiadaviek na kontrolu
zdravia zvierat formou ročných plánov kontrol, metodických pokynov a usmernení na výkon
úradných kontrol (zoznam ročných plánov kontrol, platných metodických pokynov a
usmernení je v prílohe 12). Ďalšie formy riadenia a koordinácie sú uplatňované formou porád
a školení. Ročné plány kontroly spracováva ŠVPS SR na základe predchádzajúcich zistení,
požiadaviek z EK a informácií z OIE. Frekvencia a rozsah monitoringu sú založené na
legislatívnych požiadavkách, prioritách a rizikách na základe výsledkov monitoringov
a surveilance v predchádzajúcom období. Veterinárny informačný systém (VIS) je využívaný
pri príprave a kontrole implementácie plánu, využíva i dáta z centrálnej evidencie
hospodárskych zvierat. RVPS rozpracovávajú plány konkrétne pre vlastné územie, na základe
inštrukcií a metodických pokynov. Metodické pokyny pre úradné kontroly obsahujú
minimálnu pravidelnú frekvenciu úradných kontrol, ktorá je založená na riziku alebo
obsahujú návod pre ich plánovanie (príloha 8C).Úradné kontroly zdravia zvierat sú zamerané
na kontrolu plnenia monitoringu chorôb zvierat v chovoch a na kontroly zdravotného stavu
zvierat pri premiestňovaní zvierat na zabitie a na ďalší chov. Kontroly vykonávajú úradní
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veterinárni lekári – veterinárni inšpektori, a súkromní veterinárni lekári (SVL) s uzatvorenou
zmluvou pre tieto odborné činnosti. Pre zabezpečenie koordinácie a jednotnej implementácie
plánu organizujú RVPS pravidelné porady s úradnými veterinárnymi lekármi. Kontrolu
implementácie plánu vykonáva ŠVPS SR.
SR si udržiava štatút krajiny úradne bez výskytu tuberkulózy hovädzieho dobytka (štatút
získaný v roku 2005, Rozhodnutie Komisie č. 2005/179/ES), brucelózy hovädzieho dobytka
(štatút získaný v roku 2005, rozhodnutie Komisie č. 2005/179/ES), enzootickej bovinnej
leukózy (štatút získaný v roku 2006, rozhodnutie Komisie č. 2006/290/ES), brucelózy oviec
(štatút získaný v roku 2004, rozhodnutie Komisie č. 2004/320/ES), Aujeszkyho choroby
(štatút získaný v roku 2007, rozhodnutie Komisie č. 2007/603/ES) a klasického moru
ošípaných (štatút získaný v roku 2011, rozhodnutie Komisie č. 2011/360/EU). V roku 2013
bolo v SR po období 6 rokov bez výskytu besnoty v blízkosti hraníc s Poľskom potvrdených 7
nových prípadov besnoty. V januári 2015 potvrdený v blízkosti hraníc s Poľskom ďalší prípad
besnoty u uhynutej líšky.
Na Slovensku sa nachádza tzv. reštrikčná oblasť v súvislosti s výskytom choroby bluetongue
(choroba modrého jazyka) v Maďarsku, do ktorej patrí 10 okresov južného Slovenska.
V SR sa vyskytuje mor včelieho plodu.
7.4.3 Pohotovostné plány
ŠVPS SR má vypracované Národné pohotovostné plány, ktoré priebežne aktualizuje na tieto
choroby: slintačka a krívačka (SLAK), klasický mor ošípaných (KMO), africký mor
šípaných (AMO), africký mor koní, vezikulárna choroba ošípaných, pseudomor hydiny
(ND), aviárna influenza, katarálna horúčka oviec - bluetongue (BT), transmisívné
spongiformné ochorenia (TSE/PSE), vírusové choroby rýb a pohotovostný plán pre prípad
podozrenia a výskytu exotických chorôb povinných hláseniu na území Slovenskej
republikyNa základe národných pohotovostných plánoch každá RVPS má vypracované
regionálne pohotovostné plány, ktoré sú aktualizované 1 x ročne. Národné a regionálne
pohotovostné plány obsahujú podrobný popis postupu príslušných orgánov pri podozrení na
chorobu alebo pri výskyte chorôb zvierat.
7.4.4 Laboratória
Úradné laboratóriá pre veterinárnu oblasť sú určené v § 15 zákona o veterinárnej
starostlivosti. V prílohe 6A je zoznam referenčných laboratórií ŠVPS SR menovaných
v zmysle § 6 ods. 2 písm. m) zákona č. 39/2007 Z. z. VÚ a VPÚ vyšetrujú vzorky zasielané
veterinárnymi inšpektormi podľa plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia SR
(VPO), schválených plánov prieskumu, kontrolných a eradikačných plánov, ktoré sú
vydávané ŠVPS SR pre každý rok a v prípade výskytu choroby povinnej hláseniu nezaradenej
do plánu VPO podľa epizootologickej situácie. VÚ a VPÚ majú vymedzené svoje spádové
oblasti v rámci SR. Niektoré špeciálne vyšetrenia (náročnosť analýz, zavedenie metód, nízky
počet vzoriek) vykonáva len VÚ alebo jeden z VPÚ a potom vyšetruje vzorky pre celé SR.
7.5 Kontrolný systém pre veterinárne lieky a ich rezíduá a pre kontaminanty
7.5.1 Kontrolný systém pre veterinárne lieky a ich rezíduá
Príslušné orgány: MPRV SR
ŠVPS SR
RVPS
ÚŠKVBL
7.5.1.1 Autorizácia veterinárnych liekov
V SR môžu byť na trh uvádzané len veterinárne lieky registrované v súlade so zákonom
č. 362/2011 Z. z. Príslušným orgánom zodpovedným za registráciu je ÚŠKVBL, ktorý
povoľuje registráciu, zmenu registrácie a zrušenie registrácie veterinárnych liekov podľa §
134 zákona č. 362/2011 Z. z. Registrácia veterinárnych liekov sa povoľuje na 5 rokov.
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ÚŠKVBL uverejňuje a priebežne aktualizuje zoznam registrovaných liekov na webovej
stránke: www.uskvbl.sk
Schéma kontrolného systému : Autorizácia a kontrola na trhu a použitie veterinárnych liekov
Zoznam
veterinárnych
liekov,
prípravkov
a veterinárnyc
h pomôcok

MPRV SR
riadenie
odborné usmerňovanie

ŠVPS SR

povoľovanie
registrácie
veterinárnych
liekov

riadenie
usmerňovanie
koordinácia
kontrola
ukladanie sankcií

ÚŠKVBL

kontrola, opatrenia
ukladanie sankcií

ÚŠKVBL
laboratórium
povoľovanie
kontrola
opatrenia
sankcie

analýzy

-

výrobcovia
veterinárnych liekov
- veľkodistribútori
veterinárnych liekov

OKKEVF

riadenie,
usmerňovanie
koordinácia
kontrola
plánovanie
vyhodnocovanie

RVPS (40)

-

výrobcovia
veterinárnych liekov
- veľkodistribútori
veterinárnych liekov
- výrobcovia
medikovaných krmív

Sklady
veterinárnyc
h lekárov

kontrola
výdaja/použitia
schvaľovanie

- verejné lekárne
- farmy
- súkromní veterinárni
lekári
- medikované krmivá

- veľkodistribútori
veterinárnych liekov

7.5.1.2 Úradné kontroly veterinárnych liekov – uvádzanie na trh a ich používanie
Úradné kontroly sú zabezpečené na každom stupni reťazca od výroby, distribúcie a
skladovanie cez výdaj vo verejných lekárňach až po používanie veterinárnych liekov pri
poskytovaní veterinárnej starostlivosti. Úradné kontroly vykonávajú ŠVPS SR, RVPS
a ÚŠKVBL v súlade s § 6, 8, 9 a 30 ods. 3 a 4 zákona č. 39/2007 Z. z. a § 132, 133 a 134
zákona č. 362 /2011 Z. z. ŠVPS SR vykonáva úradné kontroly výrobcov a veľkodistribútorov
veterinárnych liekov a vydáva každoročne aktualizovaný metodický pokyn na výkon
veterinárneho farmaceutického dozoru – Štátny dozor na úseku veterinárnej farmácie na rok
2015 (príloha 13).
Metodický pokyn ŠVPS SR na úseku veterinárnej farmácie je vypracovávaný na základe
analýzy rizík vychádzajúcich z údajov úradných kontrol za predchádzajúce obdobia.
Frekvencia kontrol závisí od veľkosti farmy, druhu zvierat a používania veterinárnych liekov.
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Na základe vypracovaného metodického pokynu ŠVPS SR na úseku veterinárnej farmácie, si
každá RVPS vypracováva plán úradných kontrol veterinárnych liekov v rámci svojho
regiónu. ÚŠKVBL vypracováva ročný plán inšpekcií, ktorý zahŕňa odber vzoriek, plán
inšpekcií u výrobcov, veľkodistribútorov a výrobcov medikovaných krmív taktiež v súlade
s platným metodickým pokynom ŠVPS SR na úseku veterinárnej farmácie. ŠVPS SR spracuje
výsledky vyhodnotenia úradných kontrol vykonaných RVPS a inšpekcií ÚŠKVBL do
polročných správ.
RVPS vykonávajú úradnú kontrolu veľkodistribútorov, vo verejných lekárňach,
u súkromných veterinárnych lekárov a v chovoch potravinových zvierat. Vyhodnotenie
úradných kontrol každý polrok RVPS zasielajú na ŠVPS SR. RVPS schvaľuje súkromným
veterinárnym lekárom (SVL) sklady veterinárnych liekov.
ÚŠKVBL vykonáva inšpekcie dodržiavania zásad správnej výrobnej praxe, správnej klinickej
praxe, správnej laboratórnej praxe a správnej veľkodistribučnej praxe. Pri dovoze
veterinárnych liekov je veľkodistribútor veterinárnych liekov povinný v súlade so zákonom
č. 362 /2011 Z. z. do 7 dní po dovoze zaslať na ÚŠKVBL hlásenie o dovoze veterinárnych
liekov a do 7 dní po skončení každého štvrťroka oznámiť ÚŠKVBL množstvo predaných
veterinárnych liekov. Pri dovoze veterinárnych liekov z tretích krajín ÚŠKVBL úzko
spolupracuje s Finančným riaditeľstvom SR. Na základe Dohody medzi Finančným
riaditeľstvom SR a ÚŠKVBL, ak finančná správa zistí nelegálny dovoz veterinárnych liekov z
tretích krajín do SR bezodkladne informuje o tejto skutočnosti ÚŠKVBL, ktorý každý takýto
konkrétny prípad bezprostredne ohlási do systému RASFF pre lieky a vykoná príslušné
opatrenia na stiahnutie predmetného veterinárneho lieku z trhu v SR.
SR má zavedený systém hlásení o nežiaducich účinkoch veterinárnych liekov, ktoré zasielajú
SVL na ÚŠKVBL.
ÚŠKVBL zasiela vyhodnotenie vykonaných inšpekcií každý polrok na ŠVPS SR.
7.5.2 Národný kontrolný plán pre rezíduá veterinárnych liečiv - NPKR
Príslušné orgány: MPRV SR
ŠVPS SR
RVPS
7.5.2.1 Úradné kontroly rezíduí
Kontrolu rezíduí látok s anabolickým účinkom a nepovolených látok, veterinárnych liekov,
látok, ktoré môžu byť použité na veterinárne účely a kontaminantov podľa Smernice Rady č.
96/23/ES, ktorá bola prebratá do právneho poriadku SR prostredníctvom nariadenia vlády SR
č. 320/2003 Z. z. zabezpečujú RVPS na základe vypracovaného NPKR.
ŠVPS SR každoročne zostavuje NPKR, pričom pri jeho tvorbe zohľadňuje požiadavky EK
a výsledky z NPKR za predchádzajúci rok. NPKR pre každý rok pre všetky ČŠ schvaľuje EK,
za účelom jednotného monitorovania a bezpečného obchodovania so živými zvieratami
a produktmi živočíšneho pôvodu bez nálezu rezíduí. Následne ŠVPS SR vypracováva
metodický pokyn (príloha 14), na základe ktorého vykonávajú veterinárni inšpektori úradné
kontroly, odbery vzoriek, došetrovania, prejednávanie priestupkov, ukladanie pokút a opatrení
na farmách a bitúnkoch v SR a v ktorom sú detailne pre jednotlivé RVPS rozpracované počty
odberov vzoriek s určením na konkrétnu analýzu rezíduí, postupy a pod.
Veterinárni inšpektori príslušných RVPS vykonávajú na farmách a na bitúnkoch úradné
kontroly, ktorých súčasťou je odber vzoriek. Analýzy vykonávajú príslušné VPÚ a výsledky
sú ukladané do databázy ŠVPS SR. Protokoly o skúškach z vykonaných analýz v týchto
úradných vzorkách zasielajú príslušné VPÚ na RVPS a v prípade pozitívneho nálezu aj na
ŠVPS SR. Výsledky z NPKR zasiela ŠVPS SR na EK.
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Schéma kontrolného systému rezíduí veterinárnych liečiv
MPRV SR

ŠVPS SR

OKKEVF

riadenie
usmerňovanie
koordinácia
kontrola
plánovanie
monitorovanie
vyhodnocovanie

OLDRVSC

spravovanie
databázy

OITSD

riadenie
usmerňovanie
koordinácia
kontrola
autorizovanie laboratórií

RVPS (40)

ŠVPÚ – VPÚ
(3)
odber vzoriek
úradné kontroly
došetrovania
prejednávanie priestupkov,
ukladanie pokút a opatrení

analýzy

farmy
bitúnky

7.5.2.2 Laboratóriá
Analýzy úradných vzoriek, v rámci NPKR, vykonávajú úradné laboratóriá VPÚ určené ŠVPS
SR:
 VPÚ Košice - NRL pre kontrolu rezíduí skupiny: A2, B2a, B2b, B2d,B3a len PCB,
B3c, B3d.
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 VPÚ Bratislava - NRL pre analýzy rezíduí skupiny: A6 len nitroimidazoly a ich
metabolity, B2c, B2e, B3a okrem PCB, B3b, NRL pre kontrolu rezíduí skupiny: A1,
A3, A4, A5, RLER, pracovisko v Nitre
 VPÚ Dolný Kubín - NRL na kontrolu rezíduí skupiny: A6 len chloramfenikol
a metabolity nitrofuránov, B1, B2f, B3e.
7.5.3 Kontrolný systém pre kontaminanty
Príslušné orgány: MPRV SR
ŠVPS SR
RVPS
7.5.3.1 Úradné odbery vzoriek a systém kontrol
Monitoring poľovnej zveri a rýb – MPZ je národným monitorovacím programom, ktorého
cieľom je získať reálne údaje o kontaminácii zveri a rýb vo vzájomnej príčinnej súvislosti
s kontamináciou životného prostredia SR. MPZ realizuje ŠVPS SR prostredníctvom
veterinárnych inšpektorov RVPS (príloha 15 metodický pokyn). Pri laboratórnych analýzach s
nálezom prekročenia platného maximálneho limitu sa zvažujú možnosti vykonania opatrení.
Ak to okolnosti umožňujú, vyšetrujú sa príčiny prekročenia platného maximálneho limitu
a prijímajú sa opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v zmysle právnych predpisov.
Na účely monitoringu rádionuklidov zostavuje ŠVPS SR, v spolupráci s referenčným
laboratóriom environmentálnej rádioaktivity (VPÚ Bratislava, pracovisko v Nitre) každoročne
plán na odber úradných vzoriek zo zvierat, produktov živočíšneho pôvodu a húb v rámci
Radiohygienickej kontroly poľnohospodárskych surovín, polotovarov a produktov
vyrobených na Slovensku (príloha 16 metodický pokyn). Program pozostáva z dlhodobého
plošného sledovania vybraných komodít vhodných na indikáciu prieniku umelých
rádionuklidov do potravinového reťazca. Veterinárni inšpektori RVPS vykonávajú odbery
vzoriek v súlade s platným metodickým pokynom, následne zasielajú vzorky na analýzy do
RLER. RHK je zostavovaný a vyhodnocovaný v súlade s platnou európskou legislatívou.
Kontrola dioxínov, furánov a dioxínom podobných PCB (DL PCB) v potravinách. Inšpektori
RVPS vykonávajú odber vzoriek vybraných potravín živočíšneho pôvodu a rastlinných
olejov. Pri určovaní počtu vzoriek a druhu odoberaných komodít domácich výrobkov sa
vychádza zo skúseností z odberov vzoriek v predchádzajúcich rokoch. Prednostne sa
odoberajú vzorky u výrobkov, u ktorých bolo v predchádzajúcich rokoch zistené prekročenie
maximálneho, alebo akčného limitu. Vzorky sú analyzované skríningovou metódou DR
CALUX a prípade zistenia prekročenia platného limitu sa následne vzorka analyzuje
konfirmačnou metódou HRGC/MS. V prípade zistenia prekročenia hladín dioxínov inšpektori
voči prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku postupujú podľa platnej legislatívy
a zároveň v spolupráci s prevádzkovateľom pristúpia k vyšetrovaniu s cieľom identifikovať
zdroj kontaminácie a prijatiu opatrení na zníženie kontaminácie alebo odstránenie zdroja
kontaminácie.
Monitorovacie programy EÚ: Cieľom je poskytnúť reálnu databázu výskytu a obsahu
monitorovaných látok v potravinách. Výsledky vo forme databázy sa zasielajú na EFSA,
ktorý vydáva vedecké stanoviská a hodnotí riziko pre zdravie spotrebiteľa.
ŠVPS SR je zapojená do:
- Monitoringu akrylamidu v potravinách.
- Monitoringu etylkarbamátu vo vybraných ovocných destilátoch.
- Monitoringu furánu v potravinách.
- Monitoringu dioxínov, furánov a PCB v potravinách.
Monitorovacie programy sú organizované na centrálnej úrovni. Inšpektori RVPS vykonávajú
odber vzoriek podľa príslušného odporúčania EÚ, pričom sa zohľadňuje i spotreba určených
komodít slovenskými spotrebiteľmi. Od domácich producentov sa vzorky odoberajú
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prednostne vo výrobe, vzorky pôvodom z iných krajín sa odoberajú v obchodnej sieti. Ak sa
zistí prekročenie cieľovej hodnoty u vzorky odobratej priamo u výrobcu, inšpektor na túto
skutočnosť upozorní PPP. Pri zistení prekročenia maximálnych alebo cieľových hodnôt
dioxínov a PCB sa každý nález vyšetruje pre zistenie zdroja kontaminácie a možnosti jeho
odstránenia.
Schéma systému monitoringu a kontroly kontaminantov
MPRV SR

ŠVPS SR

OKKEVF

riadenie
usmerňovanie
koordinácia
kontrola
plánovanie
monitorovanie
vyhodnocovanie

OLDRVSC

spravovanie
databázy
riadenie
usmerňovanie
koordinácia
kontrola
OITSD

RVPS (40)

ŠVPÚ – VPÚ
(3)
odber vzoriek
úradné kontroly
došetrovania
prejednávanie priestupkov,
ukladanie pokút a opatrení

analýzy

farmy
bitúnky
výrobné prevádzky
obchod
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7.5.3.2 Laboratóriá
 VPÚ Košice – NRL pre dioxíny a PCB;
 VPÚ Bratislava - referenčné laboratórium environmentálnej rádioaktivity, pracovisko
v Nitre
 VPÚ Dolný Kubín
 Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU) v Bratislave – NRL pre dioxíny a PCB
7.6 Kontrolný systém pre TSE/BSE
Príslušné orgány: MPRV SR
ŠVPS SR
RVPS
ÚKSÚP
Schéma systému kontroly TSE/BSE
MPRV SR

ŠVPS SR

ÚKSÚP
Spolupráca a koordinácia

OHKEVF
ÚKSÚP laboratóriá
(2)
Riadenie, usmerňovanie, kontrola

a
n
a
l
ý
z
y

ŠVPU- VÚ Zvolen

vzorky

OKVZ (3)

ŠVPÚ - VPÚ (3)

RVPS (40)
vzorky

Epidemiosurveillance
(monitoring)
Farmy , Bitúnky
odber vzoriek uhynutých
a zabitých zvierat

Kontroly zákazu
nepovolených kŕmnych
surovín vo výrobe
a uvádzaní na trh
Hodnotenie
a analýzy

FEED BAN (krmiva)
FEED BAN (krmiva)

Kontroly ŠRM

Farmy
Výroba krmív (KZ)
povoľovanie skrmovania SŽB
kontrola skrmovania SŽB,
kontrola zákazu SŽB v
krmivách
odber vzoriek krmív

Bitúnky
Farmy

Krmivárske podniky –
kontroly použitia,
označovania, odber
vzoriek

7.6.1 Epidemio-surveillance (monitoring)
Dodržiavanie programu monitoringu je zabezpečované na každom stupni a odber vzoriek na
vyšetrenie sa vykonáva u všetkých zvierat podozrivých z choroby TSE, u uhynutých zvierat,
u naliehavo zabitých zvierat v predpísanej vekovej hranici, alebo bez ohľadu na vek a u
zvierat zabitých na bitúnku od prežúvavcov (HD, ovce, kozy) podozrivých z choroby TSE,
u zvierat uhynutých a naliehavo zabitých, u zvierat s príznakmi pri ante mortem vyšetrení v
predpísanej vekovej hranici, alebo bez ohľadu na vek. Dodržiavanie odberu vzoriek sa
mesačne kontroluje na úrovni RVPS a hlásenia sa zasielajú na ŠVPS SR.
Úradné kontroly dodržiavania programu monitoringu a chovateľského programu
vykonávajú ŠVPS SR a RVPS v zmysle Metodického pokynu ŠVPS SR „Program
prevencie, monitoringu a kontroly niektorých transmisívnych spongiformných encefalopatií
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(TSE) v Slovenskej republike“ na príslušný kalendárny rok (v prílohe č. 17) a
„Chovateľského programu na rezistenciu oviec voči prenosným/transmisívnym
spongiformným encefalopatiám – scrapie v Slovenskej republike na príslušný kalendárny
rok (v prílohe č. 18).
Vzhľadom na mieru rizika niektorých TSE pre zdravie ľudí a zvierat bolo potrebné prijať
a dodržiavať špecifické pravidlá na úradnú kontrolu a zvládnutie eradikácie týchto ochorení.
Z toho dôvodu je vypracovaný „Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia
a výskytu niektorých transmisívnych spongioformných encefalopatií (TSE) v Slovenskej
republike“ (v prílohe č. 19), v ktorom sú stanovené postupy a opatrenia na ochranu zdravia
ľudí a zvierat v prípade potvrdených prípadov TSE.
7.6.2 Špecifikovaný rizikový materiál (ŠRM)
Úradné kontroly bezpečného odstraňovania špecifikovaného rizikového materiálu realizujú
veterinárni inšpektori RVPS u prežúvavcov zabitých na bitúnku a pri nahlásených domácich
zabíjačkách. Úradné kontroly sú zamerané na odstraňovanie špecifikovaného rizikového
materiálu (ŠRM) v prevádzkarni schválenej na zabíjanie HD (príloha 20) a v prevádzkarni
schválenej na rozrábanie hovädzieho mäsa (príloha 21). Úradné kontroly sa vykonávajú vo
frekvencii na základe analýzy rizika.
7.6.3 Feed Ban (krmiva)
Úradné kontroly na dodržiavanie požiadaviek nariadenia ES č. 999/2001 u krmív usmerňuje
ŠVPSR metodickým pokynom „Úradné veterinárne kontroly krmív“ (príloha 10) a „Odber
úradných vzoriek krmív v roku 2015“ VPO (príloha 11). V zmysle týchto pokynov sú
veterinárne kontroly vykonávané veterinárnymi inšpektormi RVPS. RVPS povoľujú
u schválených výrobcov krmív pre hospodárske zvieratá zapracovanie živočíšnych bielkovín
do krmív v súlade s čl. 7 nariadenia (ES) č. 999/2001 a (§ 8 ods. 3 písm. j) zákona č. 39/2007
Z. z.) a povoľujú skrmovanie krmív s obsahom kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu –
hlavne spracované živočíšne bielkoviny (PAP) na farmách, kde sa spolu chovajú prežúvavce
a iné hospodárske zvieratá (§ 8 ods. 3 písm. x) zákona č. 39/2007 Z. z.).
Zameranie úradných kontrol RVPS je na:
 výrobcov krmív pre hospodárske zvieratá – zapracovávanie živočíšnych bielkovín
inšpekcie, laboratórne analýzy, krížová kontaminácia krmiva;
 na farmách s chovom hospodárskych zvierat - inšpekcie na zdravotnú bezpečnosť krmív
pri kŕmení, skrmovanie povolených živočíšnych bielkovín na farme, laboratórne analýzy;
 zákaz skrmovania spracovanej živočíšnej bielkoviny hospodárskym zvieratám –
inšpekcie, laboratórne analýzy.
ÚKSUP usmerňuje inšpektorov OKVZ (kapitola 7.3.). Zameranie inšpektorov ÚKSÚP vo
všetkých krmivárskych podnikoch, ktoré vyrábajú alebo uvádzajú krmivá na trh vrátane
krmív vyrobených na účely vlastného hospodárenia:
 kontrola používania kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu v kŕmnych zmesiach podľa
druhu a kategórie zvierat v súlade s povolenými výnimkami;
 kontrola označovania či kŕmne suroviny pochádzajú zo schválenej prevádzkarne;
 kontrola zloženia kŕmnych zmesí;
 kontrola krížovej kontaminácie;
 kontrola uvádzania upozornení o zákaze skrmovania na etikete;–
 inšpekcie, odbery vzoriek, kontrola označovania, mikroskopické analýzy prítomnosti
tkanív živočíšneho pôvodu.
7.6.3 Laboratória
Vyšetrenie vzoriek mozgových tkanív v rámci monitoringu na BSE/TSE zabezpečuje len
ŠVPÚ - ŠVÚ Zvolen, ktorý je aj NRL pre TSE.
Vyšetrenie vzoriek krvi oviec na určenie ich genotypu (genotypizáciu) zabezpečuje ŠVPÚ ŠVÚ Zvolen a ŠVPÚ – VPÚ Dolný Kubín podľa určených spádových oblastí.
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Prítomnosť tkanív živočíšneho pôvodu v kŕmnych zmesiach alebo krmivách a kontamináciu
zakázanými surovinami živočíšneho pôvodu sa zisťuje akreditovanými metódami na
zisťovanie prítomnosti tkanív živočíšneho pôvodu v laboratóriách ÚKSÚP a v ŠVPÚ – VPÚ
Bratislave, ŠVPÚ - VPÚ Dolnom Kubíne a NRL ŠVPÚ - VPÚ Košiciach podľa určených
príslušných spádových oblastí.
7.7 Kontrolný systém VŽP a odvodené produkty
Príslušné orgány: MPRV SR, MŽP SR, MZ SR
ŠVPS SR, RVPS
ÚKSÚP, OPVR
ÚVZ SR, RÚVZ
SIŽP, OÚ - OOŽP
Schéma kontrolného systému VŽP a odvodených produktov
Spracovateľské
závody, spaľovne,
spoluspaľovne

MPRV SR

Schvaľuje,
kontroluje, ukladá
opatrenia a
sankcie

ŠVPS SR

ÚKSÚP
OPVR

MZ SR

MŽP SR

ÚVZ SR
RÚVZ (36)

SIŽP (4)
KÚŽP (8)
OÚŽP (40)

OKKEVF

Riadi, usmerňuje, kontroluje,
podáva informácie a spracováva
hlásenia

Registrácia zariadení a činností na
spracovanie VŽP a odvodených
produktov
Vedenie zoznamov
Prideľovanie úradných čísel
schválených a registrovaných
zariadení

Registrácia organických
hnojív a zúrodňujúcich
látok

Úradná kontrola pri
používaní
organických hnojív
na farmách

RVPS (40)
schvaľu
je

Sklady VŽP a OP, bioplynové stanice,
kompostovanie, spracovanie hnoja
a výroba
organických
hnojív
a zúrodňujúcich látok, výroba petfood

Úradná kontrola, skladovania spracovania, separácia,
zberu, prepravy, použitia, certifikácia
Ukladanie opatrení a sankcie
bioplyn,
kompost
,
spaľovne

Úradné kontroly v
zariadeniach
spoločného
stravovania

Schvaľovanie
spracovania odpadov
Integrované povolenia
Povoľovanie stavieb

Spaľovne
Spoluspaľovne
Spracovateľské
závody
Skládky odpadov

PPP, farmy , činnosti pri nakladanie so VŽP

Povoľovanie výnimiek na osobitné
kŕmne účely a povoľovanie
odstraňovania zakopaním alebo
spálením

7.7.1 Schvaľovanie podnikov a činností
ŠVPS SR a RVPS schvaľujú spracovanie VŽP a činnosti ktoré sa vzťahujú na manipuláciu
s VŽP a odvodenými produktmi. ŠVPS schvaľuje závody na spracovanie VŽP, spaľovne,
spoluspaľovne. RVPS schvaľujú sklady VŽP a odvodených produktov, zberné strediská,
predbežné spracovanie VŽP, bioplynové stanice, kompostovacie zariadenia, spracovanie
hnoja, výroba organických hnojív a zúrodňujúcich látok, výroba krmív pre spoločenské
zvieratá z VŽP. RVPS povoľujú výnimky z používania, odstraňovania a likvidácie VŽP.
Veterinárni inšpektori RVPS povoľujú výnimky odstraňovania a likvidácie VŽP na mieste.
ŠVPS SR povoľuje obchodovanie z VŽP a odvodenými produktmi materiálu kategórie 1
a materiálu kategórie 2, ak sú dovážané na územie SR. ŠVPS SR pridelí schválenému
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prevádzkovateľovi úradné číslo a zapíše ho do zoznamu, ktorý je vedený na stránke ŠVPS SR
www.svssr.sk a je pravidelne aktualizovaný.
7.7.2 Registrácia podnikov a činností
ŠVPS SR registruje prevádzkovateľov, ktorý nakladajú s VŽP alebo odvodenými produktmi
tak, ako to vyžaduje legislatíva EÚ a SR. ŠVPS SR pridelí na základe žiadosti o registráciu
a splnení požiadaviek prevádzkovateľovi úradné číslo a zapíše ho do zoznamu, ktorý je
vedený na stránke ŠVPS SR www.svssr.sk a je pravidelne aktualizovaný.
7.7.3 Úradná kontrola
ŠVPS SR zabezpečuje formou metodických pokynov a usmernení výkon veterinárnych
kontrol na kontrolu plnenie požiadaviek na vedľajšie živočíšne produkty (VŽP) a odvodené
produkty (v prílohe č. 23). Úradné kontroly vedľajších živočíšnych produktov a odvodených
produktov a Odber úradných vzoriek vedľajších živočíšnych produktov a odvodených
produktov (VPO) na rok 2015 (príloha č. 22). Ďalšie formy riadenia a koordinácie sú
uplatňované formou porád a školení.
Veterinárne kontroly sú zabezpečené v celom reťazci nakladania s VŽP a odvodenými
produktmi u prevádzkovateľov od počiatočného bodu – produkcie VŽP, uchovávanie
(skladovanie v mieste produkcie) cez zber, prepravu, skladovanie, zberné strediská, predbežné
spracovanie, spracovanie po koncový bod a používanie VŽP a odvodených produktov ako
krmív alebo hnojív.
ÚKSÚP - odbor pôdy a výživy rastlín kontroluje nakladanie a používanie organických hnojív,
zúrodňujúcich látok na báze VŽP a odvodených produktov u užívateľov, ktorí nedržia
hospodárske zvieratá. Veterinárne kontroly používania zúrodňujúcich látok a organických
hnojív na báze VŽP alebo odvodených produktov na farmách s chovom zvierat kontrolujú
veterinárni inšpektori RVPS.
Veterinárne kontroly VŽP a odvodených produktov sú zamerané na producentov, zber
a prepravu, skladovanie, predbežné spracovanie, spracovávanie a používanie odvodených
produktov ak nie je stanovený koncový bod.
Výsledky veterinárnych kontrol sú v pravidelných intervaloch hlásené z RVPS na ŠVPS SR.
RVPS vedú prehľadne v papierovej alebo elektronickej forme evidenciu o vykonaných
veterinárnych kontrolách, o ich výsledkoch vrátane odberov úradných vzoriek, o dodatočných
kontrolách, ako aj o všetkých kontrolách (cielené kontroly, šetrenie sťažností, podnetov,
hlásenia o zásielkach v systéme TRACES a pod.) tak, aby bola známa minulosť
prevádzkovateľov. Celkové výsledky veterinárnych kontrol vrátane výsledkov analýz
úradných vzoriek sú spracované v ročnej správe ŠVPS SR .
Veterinárni inšpektori pri veterinárnej kontrole VŽP a odvodených produktov vykonávajú
predovšetkým dokumentačnú kontrolu sprievodných dokladov VŽP a odvodených produktov
pri preprave v rámci SR, pri obchode v rámci EÚ a certifikáty pri dovoze. Ak sú VŽP
a odvodené produkty vyvážané podliehajú certifikácii.
Zameranie veterinárnych kontrol je zamerané na dodržiavanie požiadaviek stanovených
právnymi predpismi na VŽP a odvodené produkty. Ak sa pri spracovaní vyžaduje
dodržiavanie určitých merateľných hodnôt (teplota, doba spracovania, veľkosť častíc, tlak..),
ktoré sú kritickými kontrolnými bodmi alebo len kontrolnými bodmi, prevádzkovateľ musí
mať spracovaný systém HACCP a plán vlastných kontrol. Dodržiavanie a overovanie týchto
systémov vykonávajú veterinárni inšpektori formou validácie a externých auditov
u prevádzkovateľa.
7.7.4 Laboratória
Analýzy úradných vzoriek vykonávajú 3 VPÚ. Vzorky sú zasielané veterinárnymi
inšpektormi RVPS podľa plánov odberu vzoriek, ktorý každoročne vydáva ŠVPS SR. VPÚ
majú vymedzené spádové oblasti. Niektoré špeciálne vyšetrenia (náročnosť analýz, zavedenie
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metód, nízky počet vzoriek) vykonáva len jeden z troch VPÚ, ktorý v danej oblasti pôsobí pre
celé SR.
7.8

Kontrola pohody zvierat
Príslušné orgány: MPRV SR
ŠVPS SR
RVPS
Policajný zbor SR
Schéma kontrolného systému pohody zvierat
MPRV SR

ŠVPS SR
OZOZ

MF SR

spolupráca

Finančné
riaditeľstvo
SR

MV SR
spolupráca
pokyny
kontrola

Polícia

RVPS
(40)

Zabíjanie,
usmrcovanie,
preprava,
kontroly na
farmách

spolupráca

Kontroly
počas
prepravy

Zvieratá

7.8.1 Úradné kontroly na farmách
Minimálna frekvencia kontrol pre dobré životné podmienky zvierat chovaných na
hospodárske účely v pôsobnosti RVPS sa plánuje v súlade s nariadením Rady (ES) č.
882/2004 o úradných kontrolách podľa miery rizika nedodržania, alebo porušenia požiadaviek
na ochranu zvierat chovaných na hospodárske účely (ďalej len „miera rizika“). Miera rizika sa
hodnotí podľa nasledujúcich kritérií:
a) druh chovaných zvierat,
b) veľkosť farmy hodnotená počtom zvierat,
c) prevládajúci spôsob chovu intenzívny/extenzívny,
d) vek jednotlivých chovných budov (viac ako 10 rokov),
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e) vek technológií dôležitých pre zabezpečenie pohody zvierat v jednotlivých chovných
budovách (viac ako 10 rokov),
f) výsledky predchádzajúcich kontrol ochrany zvierat vrátane spätných hlásení
z bitúnkov.
Plánované kontroly sa vykonávajú neohlásené s výnimkou kontroly splnenia opatrení na
odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcich kontrolách. Posudzovanie životných
podmienok zvierat sa vždy vykonáva na úrovni jednotlivých zvierat, pričom veterinárny
inšpektor postupuje od najrizikovejšej kategórie po najmenej rizikovú. Každá RVPS
vypracuje podľa príslušného metodického pokynu „Viacročný plán kontrol pre dobré životné
podmienky zvierat chovaných na hospodárske účely“ a „Plán kontrol pre dobré životné
podmienky zvierat chovaných na hospodárske účely“ na nasledujúci kalendárny rok.
Viacročný plán zahŕňa prepočet počtu potrebných kontrol na jednotlivých typoch fariem
v závislosti od druhu chovaných zvierat, veľkosti farmy a intenzity chovu, následne
zoradených podľa veku technológií a stavieb pre jednotlivé skupiny fariem, v závislosti od
celkového počtu aktívnych fariem ku dňu prípravy plánu kontrol. Viacročný plán kontrol sa
každoročne aktualizuje podľa počtu aktívnych fariem a miery rizika. Plán kontrol na
nasledujúci kalendárny rok zahŕňa zoznam konkrétnych fariem, ktoré budú predmetom
kontroly ochrany zvierat chovaných na hospodárske účely. Po zistení počtu fariem
príslušných druhov zvierat chovaných na hospodárske účely v regióne sa navrhnú veľkostné
skupiny podľa počtu jedincov chovaných na farme. Každá veľkostná skupina má priradenú
minimálnu frekvenciu kontrol ochrany zvierat chovaných na hospodárske účely. Táto
frekvencia je udaná minimálnym počtom kontrol na farmách alebo % fariem, ktoré musia byť
skontrolované v priebehu jedného kalendárneho roka. Do stanovenej frekvencie sa
nezapočítavajú kontroly na overenie splnenia uložených opatrení. Ďalším ukazovateľom pre
zostavenie plánu kontrol je vek technológií použitých v jednotlivých ustajňovacích
priestoroch. Čím je vek použitej technológie vyšší, tým sa zvyšuje i miera rizika a preto
podlieha táto farma kontrole ochrany zvierat v najskoršom termíne. Jednoročný plán kontrol
sa vypracováva na základe zoradenia fariem podľa jednotlivých druhov zvierat a rizikových
skupín aktívnych fariem zoradených primárne podľa veku používanej technológie. Medzi
ďalšie kritériá pre zostavenie menného zoznamu fariem, skontrolovaných za jednotlivé
skupiny, je vek budov a prevládajúci typ chovu (intenzívny/extenzívny, v budove/mimo
budovy). Do zoznamu fariem, ktoré sú kontrolované nad rámec stanovenej frekvencie kontrol,
sa pridajú aj farmy, na ktorých boli zistené závažné nedostatky ochrany zvierat chovaných na
hospodárske účely, hoci pri opakovanej kontrole po uplynutí lehoty na odstránenie
nedostatkov boli splnené opatrenia. Ak pri poslednej kontrole boli zistené nedostatky,
frekvencia kontrol sa zvyšuje na takú úroveň, ktorou sa zabezpečí plnenie ustanovených
požiadaviek a povinností vlastníkov a držiteľov zvierat chovaných na hospodárske účely.
7.8.2 Úradné kontroly počas prepravy
V súlade s komunitárnou legislatívou sú vypracované metodické pokyny „Metodický pokyn
na jednotný výkon kontroly ochrany zvierat počas prepravy“, Metodický pokyn pre kontrolu
a iné opatrenia súvisiace s plánom prepravy pri dlhých cestách“ a „Metodický pokyn pre
schvaľovanie cestných dopravných prostriedkov na prepravu zvierat, vydávanie osvedčení o
spôsobilosti vodičov a sprievodcov a povoľovanie prepravcov zvierat“.
Metodický pokyn na jednotný výkon kontroly ochrany zvierat počas prepravy definuje:
1. Rozsah prepravy živých zvierat
2. Prítomnosť hlavných ťahov pri medzinárodnej a vnútroštátnej preprave zvierat
3. Prítomnosť bitúnkov a veľkých chovov
Frekvencia kontrol podlieha preskúmaniu a prípadnej zmene na základe výsledkov kontrol.
ŠVPS SR môže samostatným prípisom určiť zmenu frekvencie úradných kontrol ochrany
zvierat počas prepravy. Každá úradná kontrola ochrany zvierat počas prepravy musí byť
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zaznamenaná v systéme CESKO. Splnenie plánu kontrol sa overuje výlučne v systéme
CESKO na základe kontroly počtu zaznamenaných úradných kontrol. RVPS v mesačných
intervaloch zasiela na ŠVPS SR kópie všetkých kontrolných zoznamov vrátane ich príloh,
v prípade zistenia nesúladu s požiadavkami na dopravné prostriedky.
7.8.3 Oblasť ochrany zvierat počas prepravy v mieste odoslania
Úradnú kontrolou ochrany zvierat počas prepravy v mieste odoslania vykonáva veterinárny
inšpektor RVPS v mieste nakládky zvierat na základe vopred stanovenej frekvencie podľa
analýzy rizika použitej pri príprave plánu úradných kontrol. Metodický pokyn ustanovuje
minimálny počet úradných kontrol ochrany zvierat počas prepravy v mieste odoslania pre
každú RVPS rovnomerne na celý rok:
- štyri kontroly za rok, v prípade, že v územnom obvode podliehajúcom danej RVPS nie
je prevádzkované žiadne zberné stredisko, alebo žiadne iné zariadenie na
zhromažďovanie zvierat za účelom zostavenia zásielky živých zvierat pri obchode
alebo vývoze do tretích krajín
- 1/10 z celkového počtu certifikovaných zásielok živých zvierat realizovaných
v schválených zberných strediskách, iných zariadeniach na zhromažďovanie zvierat,
na farmách pri obchode alebo vývoze do tretích krajín za rok.
7.8.4 Oblasť ochrany zvierat počas prepravy v mieste určenia
Úradnú kontrolu ochrany zvierat počas prepravy v mieste určenia vykonáva veterinárny
inšpektor RVPS v mieste vykládky zvierat na základe vopred stanovenej frekvencie podľa
analýzy rizika použitej pri príprave plánu úradných kontrol. Metodický pokyn ustanovuje
minimálny počet úradných kontrol ochrany zvierat počas prepravy v mieste určenia každej
RVPS a ich rovnomerne rozloženie na celý rok:
- štyri kontroly za rok, v prípade, že v územnom obvode podliehajúcom danej RVPS nie
je prevádzkovaný žiadny bitúnok
- 1/10 z celkového počtu zásielok zvierat, ktoré boli vyložené v mieste určenia
v územnom obvode danej RVPS, ak tým miestom určenia je bitúnok;
Stanovenú frekvenciu je možné znížiť na jednu kontrolu štvrťročne, ak prevádzkovateľ
bitúnku používa na prepravu zvierat výhradne vlastné dopravné prostriedky, ktoré spĺňajú
všetky legislatívne požiadavky a počas predchádzajúcich minimálne dvoch po sebe
nasledujúcich kontrolách neboli zistené žiadne nedostatky. V prípade zistenia nedostatkov sa
frekvencia zvyšuje na 1/10 z celkového počtu zásielok. Ak by sa zistilo neoprávnené zníženie
frekvencie kontrol, nadriadený orgán, ktorý zistil toto porušenie, nariadi príslušnej RVPS
zabezpečiť vykonávanie úradných kontrol ochrany zvierat bez možnosti zníženia frekvencie
kontrol na dobu najmenej jedného roka a urobí o tom úradný záznam, ktorý predloží ŠVPS
SR.
7.8.5 Oblasť ochrany zvierat počas prepravy na ceste
Úradnú kontrolou ochrany zvierat počas prepravy na ceste vykonáva veterinárny inšpektor
RVPS v súčinnosti s príslušníkmi policajného zboru na verejných cestných komunikáciách na
základe stanovenej frekvencie podľa analýzy rizika použitej pri príprave plánu úradných
kontrol a podľa potvrdenia dátumu a času kontroly príslušným dopravným inšpektorátom
policajného zboru. Miesto a čas pre výkon úradnej kontroly ochrany zvierat počas prepravy
na ceste sa vyberá na základe najvyššej pravdepodobnosti prepravy zvierat po zvolenej
cestnej komunikácii a počas zvoleného času kontroly. Kontroly sú plánované tak, aby
pravdepodobnosť kontroly počas prepravy na dlhé cesty predstavovala približne 50%.
Príslušná RVPS po zostavení plánu úradných kontrol predloží ho na príslušný dopravný
inšpektorát policajného zboru spolu s písomnou žiadosťou o poskytnutie súčinnosti podľa §
16 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. Metodickým pokynom ŠVPS SR ustanovuje minimálny
počet úradných kontrol ochrany zvierat počas prepravy na ceste pre každú RVPS tak aby boli
rovnomerne rozložené počas celého roku:
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dve kontroly za rok, v prípade, že územným obvodom RVPS nevedie žiadna diaľnica,
cesta pre motorové vozidlá alebo cesta s medzinárodným významom
(E50, E65, E70, E71, E75, E77, E371, E442, E571 a E572)
- osem kontrol za rok, v prípade, že územným obvodom RVPS vedie diaľnica, cesta pre
motorové vozidlá alebo cesta s medzinárodným významom (E50, E65, E70, E71, E75,
E77, E371, E442, E571 a E572); najmenej 50% kontrol musí byť plánovaných na
vhodných úsekoch týchto cestných komunikácií (odpočívadlo, parkovisko pre
nákladné vozidlá a pod.) pričom minimálne jedna z nich sa musí uskutočniť v nočných
hodinách a počas víkendu, kedy pravdepodobnosť prepravy na dlhé cesty (nad
8 hodín) je vzhľadom na výnimku zo zákazu nákladnej dopravy počas víkendov
najvyššia.
7.8.6 Oblasť ochrany zvierat počas prepravy na hraničnej inšpekčnej stanici
Úradnú kontrola vykonáva veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice ŠVPS SR na
cestnom hraničnom priechode (HIS Vyšné Nemecké) v súlade s nariadením vlády SR č.
301/2003 Z. z. Frekvencie kontrol ochrany zvierat počas prepravy na hraničnej inšpekčnej
stanici sa taktiež stanovuje v súlade s nariadením vlády SR č. 301/2003 Z. z.
7.8.7 Kontroly súvisiace s plánom prepravy
Kontrola predložených plánov prepravy je uvedená v metodickom pokyne pre kontrolu a iné
opatrenia súvisiace s plánom prepravy pri dlhých cestách, na overenie správnosti a reálnosti
predložených plánov prepravy a kontrolu vrátených plánov prepravy so záznamovým listom.
Metodický pokyn umožňuje vykonávať krížovú kontrolu plánu prepravy so záznamovým
listom. Veterinárni inšpektori sú vyškolení na čítanie záznamových listoch a tieto
kompetencie sú upravené novelou zákona č. 39/2007 Z. z.
7.8.8 Úradné kontroly pri usmrcovaní zvierat na bitúnkoch
ŠVPS SR má spracovaný metodický pokyn, na základe ktorého je zabezpečený jednotný
výkon zdokumentovaných kontrol v oblasti ochrany zvierat v čase ich zabíjania alebo
usmrcovania v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Úradné kontroly vykonávajú veterinárni
inšpektori ochrany zvierat (ďalej len „VI“) a úradní veterinárni lekári vykonávajúci
hygienický dozor na bitúnku (ďalej len „VIH“) z miestne príslušnej RVPS. VI vykonávajú
komplexné kontroly, ktoré zahŕňajú kontrolu dokladov kontrolovaného subjektu, kontrolu
záznamov vedených kontrolovaným subjektom, dokladové kontroly a samotnú fyzickú
kontrolu na bitúnku. VIH vykonáva pravidelnú kontrolu vrátane kontroly pohody zvierat
v mieste určenia zapisovanú do systému CESKO 1. a najmä manipuláciu so zvieratami,
spôsob ustajnenia, výkon omráčenia a vykrvenie. Frekvencia kontrol je daná na základe
analýzy rizika, ktorej je základnou podmienkou je kapacita zabíjaných zvierat a intenzita
zabíjania. Na základe týchto kritérií musia byť všetky bitúnky v územnej pôsobnosti RVPS
skontrolované minimálne 1 až 2 krát ročne VI a každé 2 až 3 mesiace s VIH. Vykonané
kontroly sa zapisujú do programového systému CESKO 2. Výstupom z kontroly je úradný
záznam.
7.8.9 Úradné kontroly spoločenských zvierat
ŠVPS SR má vypracovaný metodický pokyn, pre jednotné uplatňovanie postupov pri
schvaľovaní zariadení (karanténne stanice a útulky pre zvieratá), výkone kontroly
a dodržiavaní frekvencii kontrol. Veterinárni inšpektori ochrany zvierat vykonávajú kontroly
ochrany spoločenských zvierat v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov, pričom kontrolujú dodržiavanie požiadaviek
ustanovených vo vyhláške SR č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských
zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.
7.8.10 Ochrana zvierat využívaných v cirkusoch
Veterinárni inšpektori ochrany zvierat vykonávajú kontroly ochrany zvierat používaných
v cirkusoch v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení
-
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neskorších predpisov. ŠVPS SR vydala metodický pokyn č. 7/2013/220AW na jednotný
postup pri vykonávaní zdokumentovaných kontrol ochrany zvierat používaných v cirkusoch.
Fyzická kontrola zvierat je rozdelená na kontrolu mimo času vystúpenia a počas vystúpenia
alebo tréningu.
7.8.11 Ochrana nebezpečných živočíchov
Veterinárni inšpektori vykonávajú v chovoch nebezpečných živočíchov kontroly v súlade so
zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, pričom
kontrolujú dodržiavanie požiadaviek ustanovených vyhláškou MP č. 143/2012 o chove
nebezpečných živočíchov, ktorá podrobne ustanovuje požiadavky na chov a držanie
nebezpečných živočíchov.
Postupy schvaľovania a princíp nediskriminácie pri kontrolách sa zabezpečuje dodržiavaním
rovnakých metód kontroly podľa metodického pokynu č. 5/2012/220 a vyrovnanou
frekvenciou kontrol, rovnomerne rozdelenou na všetky zariadenia. Frekvencia kontrol je
vyššia pri zariadeniach, v ktorých sa pri predchádzajúcej kontrole zistili nedostatky a boli
uložené opatrenia na ich odstránenie.
7.9 Kontrolný systém pre potraviny živočíšneho pôvodu
Príslušné orgány: MPRV SR
ŠVPS SR, RVPS
ÚVZ SR, RÚVZ SR
7.9.1 Registrácia a schvaľovanie prevádzkarní
7.9.1.1 Registrácia a schvaľovanie prevádzkarní pre potraviny živočíšneho pôvodu
Registrácia a schvaľovanie prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu spadá do
kompetencie ŠVPS SR a vykonáva sa na základe metodických pokynov. RVPS, na základe
žiadostí prevádzkovateľov potravinárskych podnikov o registráciu, vedie vo svojej územnej
pôsobnosti aktuálny zoznam zaregistrovaných prevádzkovateľov potravinárskych podnikov.
RVPS, na základe žiadostí, schvaľuje prevádzkarne podliehajúce schváleniu. ŠVPS SR
prideľuje schváleným prevádzkarniam schvaľovacie číslo a :
 vedie aktuálne zoznamy zaregistrovaných prevádzkovateľov potravinárskych
podnikov, ktoré predkladajú RVPS
 vypracúva, vedie a poskytuje ostatným členským štátom a verejnosti prostredníctvom
národnej internetovej stránky (http://www.svssr.sk/) aktuálny prehľad zoznamov
schválených potravinárskych prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu s ich
schvaľovacími číslami a inými informáciami podľa čl. 5 nariadenia Komisie (ES) č.
2074/2005 a v súlade s technickými špecifikáciami podľa SANCO/2179/2005
Revision 5.
7.9.1.2 Registrácia a schvaľovanie prevádzkarni spoločného stravovania
Registrácia a schvaľovanie prevádzkarni spoločného stravovania spadá do kompetencie ÚVZ
SR a RÚVZ. Prevádzkarne spoločného stravovania a predajné miesta s prípravou pokrmov a
jedál podliehajú oznamovacej a schvaľovacej povinnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 152/1995
Z. z. a podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007/Z. z. príslušnému RÚVZ. Každá
schválená prevádzkareň je následne zaregistrovaná v jednotnom informačnom systéme
hygieny výživy a bezpečnosti potravín ÚVZ SR a RÚVZ. Informačný systém registrovaných
prevádzkarní tvorí základňu pre plánovanie a vykonávanie úradných kontrol ÚVZ SR
a RÚVZ. Každá zaregistrovaná prevádzkareň je zaradená do stupňa epidemiologického rizika,
ktorý tvorí základ pre frekvenciu úradnej kontroly.
7.9.2 Systém úradných kontrol
7.9.2.1 Systém úradných kontrol pre potraviny živočíšneho pôvodu
Úradným kontrolám produktov živočíšneho pôvodu podľa nariadenia (ES) č. 853/2004
podliehajú všetky produkty živočíšneho pôvodu. Úradné kontroly zahŕňajú všetkých
prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, pre ktoré sú ustanovené hygienické požiadavky
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v nariadení (ES) č. 853/2004 a ktoré sú predmetom úradných kontrol podľa nariadenia (ES) č.
854/2004. Ide o:
 prvovýrobu produktov živočíšneho pôvodu: chovy na produkciu mlieka, zberné
strediská zveri a operácie súvisiace s prvovýrobou;
 výroba, spracovanie, prebaľovanie skladovanie produktov živočíšneho pôvodu:
bitúnky a rozrábkarne (mäso domácich kopytníkov, mäso z hydiny a zajacovitých,
zverina zo zveri z farmových chovov); prevádzkarne na manipuláciu so zverou
z voľne žijúcej zveri a rozrábkarne zveriny z nej; prevádzkarne na mleté mäso,
mäsové prípravky a mechanicky separované mäso; spracovateľské prevádzkarne –
výroba mäsových výrobkov; produkty rybolovu – prevádzkarne pre čerstvé produkty
rybolovu, spracovateľské prevádzkarne; surové mlieko a mliečne výrobky – zberné
strediská surového mlieka, spracovateľské prevádzkarne; vajcia a vaječné výrobky –
triediarne vajec, prevádzkarne pre tekuté vajcia a spracovateľské prevádzkarne;
škvarené živočíšne tuky a oškvarky – spracovateľské prevádzkarne; ošetrené žalúdky,
mechúre a črevá – spracovateľské prevádzkarne; želatína – spracovateľské
prevádzkarne; zberné strediská surovín na výrobu želatíny a garbiarne; prevádzkarne
pre zber a balenie medu; samostatne stojace prebaľovacie prevádzkarne; mraziarenské
a chladiarenské sklady (samostatne stojace)
 distribúcia: sprostredkovateľské operácie, prepravné operácie medzi dodávateľmi,
príjemcovia/držitelia v mieste určenia zásielok produktov živočíšneho pôvodu.
V SR nie sú tieto prevádzkarne: expedičné strediská a purifikačné strediská živých
lastúrnikov, spracovateľské prevádzkarne pre žabie stehienka a slimáky, zberné strediská
v sektore škvarených živočíšnych tukov a oškvarkov, spracovateľské prevádzkarne pre
kolagén, veľkoobchodné trhy.
Orgány veterinárnej správy sú príslušnými orgánmi aj pre:
 vysledovateľnosť na všetkých príslušných stupňoch vrátane maloobchodného predaja
 označovanie hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa podľa nariadení (ES)
č.1760/2000 a (ES) č.1825/2000 a označovania mäsa z hovädzieho dobytka mladšieho
ako 12 mesiacov na všetkých príslušných stupňoch vrátane maloobchodného predaja
 pre označovanie a kvalitu (zloženie) potravín živočíšneho pôvodu vo všetkých
sektoroch potravín živočíšneho pôvodu na všetkých stupňoch potravinového reťazca
okrem spoločného stravovania
 priamy predaj malých množstiev prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa
z hydiny a domácich králikov a voľne žijúcej zveri a zveriny z nej
 vykonávanie úradných kontrol potravín živočíšneho pôvodu z hľadiska ich
bezpečnosti na úrovni maloobchodu (predajne) podľa zákona č.152/1995 Z. z.
 vykonávanie kontrol trhových miest (napr. zriadenie trhového miesta bez povolenia
obce, predaj potravín na trhovom mieste bez povolenia) podľa zákona č.178/1998 Z.
Prehľad hlavných kompetencií MPRV SR a orgánov veterinárnej správy:
MPRV SR: ustanovuje zásadné smery, priority a ciele vo veterinárnej oblasti;
schvaľuje rozpočet na financovanie orgánov veterinárnej správy;
ďalšie kompetencie sú uvedené v §5 zákona č. 39/2007 Z. z.
ŠVPS SR: vypracúva národný plán úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu;
vypracúva dokumentované postupy pre jednotný výkon úradných kontrol
vykonávaných RVPS;
vypracúva národný program školení;
vedie zoznamy zaregistrovaných PPP;
vypracúva, vedie a poskytuje ostatným členským štátom a verejnosti
prostredníctvom národnej internetovej stránky (http://www.svssr.sk/) aktuálny
prehľad zoznamov schválených potravinárskych prevádzkarní pre produkty
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živočíšneho pôvodu s ich schvaľovacími číslami a inými informáciami podľa čl. 5
nariadenia Komisie (ES) č. 2074/2005 a v súlade s technickými špecifikáciami
podľa EK;
riadi, koordinuje a usmerňuje RVPS;
vykonáva zber, prenos a spracovanie informácií a údajov;
vykonáva vnútorné audity RVPS;
ďalšie kompetencie sú uvedené v §6 zákona č. 39/2007 Z. z.
RVPS: vykonávajú veterinárne kontroly produktov živočíšneho pôvodu podľa nariadenia
(ES) č. 854/2004 vo všetkých sektoroch na všetkých stupňoch t.j. na úrovni
prvovýroby, spracúvania, distribúcie;
vykonávajú registráciu a schvaľovanie prevádzkarní;
úradní veterinárni lekári – zamestnanci RVPS, vykonávajú prehliadku ante mortem
a post mortem;
vykonávajú úradné kontroly označovania hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho
mäsa a označovania mäsa z hovädzieho dobytka mladšieho ako 12 mesiacov na
všetkých stupňoch, t.j. bitúnky, rozrábkarne, skladovanie a maloobchod (predajne);
vykonávajú úradné kontroly potravín živočíšneho pôvodu z hľadiska bezpečnosti na
úrovni maloobchodu (predajní) okrem spoločného stravovania;
vykonávajú kontrolu označovania a kvality (zloženia) potravín živočíšneho pôvodu vo
všetkých sektoroch potravín živočíšneho pôvodu na všetkých stupňoch produkcie,
spracovania, distribúcie vrátane maloobchodu;
vykonávajú kontroly v miestach určenia pri obchodovaní s produktmi živočíšneho
pôvodu z členských štátov;
ďalšie kompetencie sú uvedené v §8 zákona č. 39/2007 Z. z.
ŠVPS SR vypracúva metodické pokyny a usmernenia. Plánovanie úradných kontrol pre
RVPS
sa vykonáva ŠVPS SR na národnej úrovni. Na ich základe RVPS
vypracujú regionálne plány kontrol. Plány obsahujú aj tieto informácie:
 aktuálny organigram RVPS s uvedením konkrétnych zamestnancov,
 zoznam prevádzkarní v pôsobnosti RVPS rozdelených podľa sektorov, ktoré obsahujú
aj doplňujúce informácie o ich kapacite a čase, kedy sú v prevádzke,
 zoznam veterinárnych inšpektorov (úradných veterinárnych lekárov) a úradných
veterinárnych asistentov,
 frekvenciu úradných kontrol podľa príslušných metodických pokynov,
 prehľad o tom, ktorí veterinárni inšpektori sú zodpovední za vykonávanie
úradných/veterinárnych kontrol v ktorých prevádzkarniach.
 plán odberu vzoriek na jednotlivé prevádzkarne a jednotlivých veterinárnych
inšpektorov,
 stručný opis plánovania konkrétnych úradných/veterinárnych kontrol PPP
a konkrétneho odberu vzoriek,
 kontrolná činnosť vedúcich zamestnancov (dohľad, ktorý vykonávajú vedúci
zamestnanci RVPS pri kontrole svojich podriadených zamestnancov podľa zákona č.
400/2009 Z. z. (čl. 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 882/2004),
 plán školení veterinárnych inšpektorov a úradných veterinárnych asistentov,
 plán pracovných porád,
 zoznam laboratórií, v ktorých sa vykonáva laboratórne vyšetrenie vzoriek produktov
živočíšneho pôvodu vrátane laboratórií RVPS na vyšetrenie trichinel.
Regionálne plány úradných kontrol sú schvaľované riaditeľom RVPS. Zmeny regionálnych
plánov kontrol musia byť zdokumentované, podpísané riaditeľom RVPS a prerokované na
príslušnej porade. Plánovanie a prioritizácia úloh je založená na požiadavkách legislatívy,
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výsledkoch úradných kontrol z predchádzajúcich období, odporúčaní auditov FVO, notifikácií
RASFF, sťažností a podnetov spotrebiteľov.
Frekvencia úradných kontrol v obchodnej sieti podľa zákona č. 152/1995 Z. z. je každoročne
plánovaná na základe výsledkov kategorizácie jednotlivých prevádzkarní v predchádzajúcom
roku. Systém kategorizácie spracovala ŠVPS SR na základe hodnotenia rizika a rozdeľuje
predajne do troch kategórií, pričom každej kategórii prislúcha iná frekvencia úradných
kontrol. Úradní veterinárni lekári (ktorí sú zamestnancami RVPS) na schválených bitúnkoch
vykonávajú prehliadky ante mortem a post mortem. Produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sú
predmetom obchodu s členskými štátmi, sa v mieste pôvodu kontrolujú rovnakým spôsobom
ako produkty živočíšneho pôvodu určené na domáci trh.
Na odber vzoriek ŠVPS SR každý rok vypracúva metodický pokyn, ktorý je určený RVPS
a VPÚ, ktorý obsahuje postup na plánovanie odberu vzoriek, plánovacie tabuľky,
ukazovatele vyšetrení vzoriek, miesta odberu vzoriek (u výrobcu/v mieste pôvodu, v mieste
určenia pre produkty prichádzajúce z iných členských štátov a z tretích krajín, pri predaji
v maloobchode). ŠVPS SR určuje stratégiu odberu vzoriek pri kontrolách ad hoc, cielených,
selektívnych alebo suspektných odberoch vzoriek. ŠVPS SR vypracúva aj osobitné
metodické pokyny na realizáciu koordinovaných programov EÚ a pre národné programy.
Ukazovatele vyšetrení podľa jednotlivých produktov živočíšneho pôvodu zahŕňajú:
senzorické znaky, označenie z hľadiska bezpečnosti potravín, mikrobiologické vyšetrenia,
parazitologické vyšetrenia, kontaminanty, rezíduá pesticídov, rezíduá veterinárnych liekov,
prídavné látky, alergény. Úradné kontroly produktov živočíšneho pôvodu zahŕňajú aj kontroly
zloženia podľa nariadenia (ES) č. 1308/2013 a jeho vykonávacích predpisov ako aj podľa
národnej legislatívy a kontroly označovania v záujme ochrany záujmov spotrebiteľov. Ak
metodické pokyny neobsahujú frekvenciu úradných kontrol, platí frekvencia úradných kontrol
v prevádzkarniach raz mesačne. Metodické pokyny pre úradné kontroly obsahujú minimálnu
pravidelnú frekvenciu úradných kontrol, ktorá je založená na riziku alebo obsahujú návod pre
ich plánovanie (identifikované riziká spojené s určitými potravinami, prevádzkovateľom
podniku, kapacitou prevádzkarne/procesy, minulé záznamy, spoľahlivosť vlastných kontrol/.
Základom organizovania úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu je článok 3 ods. 1
nariadenia (ES) č. 882/2004. V prípade zistenia nedostatkov sú prevádzkovateľovi
potravinárskeho podniku uložené termínované opatrenia, ktorých odstránenie veterinárny
inšpektor kontroluje. Metodické pokyny obsahujú spravidla aj metódy a techniky úradných
kontrol. Úradné kontroly sa vykonávajú aj mimo plánu. Ide o tzv. „cielené“ kontroly alebo
kontroly ad hoc: napr. na základe zistení auditov FVO, nariadení z MPRV SR, hlásení
RASFF, podnetov a sťažností.
7.9.2.1 Systém úradných kontrol spoločného stravovania
Podľa §23 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 152/1995 Z. z. inšpektori RÚVZ vykonávajú úradnú
kontrolu potravín v prevádzkarniach spoločného stravovania a pri príprave pokrmov a jedál
na predajných miestach. Inšpektori RÚVZ pri výkone úradnej kontroly - v kontrolnom
systéme potravín živočíšneho pôvodu, hotových pokrmov a jedál s obsahom potravín
živočíšneho pôvodu v prevádzkarniach spoločného stravovania a na predajných miestach
postupujú podľa plánu pre úradnú kontrolu, ktorý vychádza zo zákona č. 152/1995 Z. z., zo
stupňa epidemiologického rizika prevádzkarne, usmernení pre výkon úradnej kontroly, ktoré
vydáva ÚVZ SR a z jednotných vzorových záznamov pre výkon úradnej kontroly. Kontrola
sa zameriava na vysledovateľnosť potravín živočíšneho pôvodu, na kontrolu dodržiavania
chladiaceho reťazca a monitorovania teplôt a na kontrolu manipulácie s potravinami
živočíšneho pôvodu. Osobitná pozornosť je venovaná dodržiavaniu zásad správnej výrobnej
praxe a HACCP systému pri výrobe a manipulácii s hotovými pokrmami, na ktorých prípravu
boli použité potraviny živočíšneho pôvodu (zvlášť je pozornosť venovaná slepačím vajciam –
viď b. 7. 13.), kontrole zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, kontrole odbornej spôsobilosti
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zamestnancov, kontrole evidencie vzdelávania zamestnancov, kontrole osobnej hygieny
zamestnancov (podľa § 16 zákona č. 355/2007 Z. z.) a prevádzkovej hygieny podľa
nariadenia (ES) č. 852/2004. Odber vzoriek potravín živočíšneho pôvodu sa vykonáva podľa
jednotného odberového listu zo zaznamenaním údajov o vysledovateľnosti, manipulácii,
skladovaní, teplotných podmienkach a ich verifikácii, dátume trvanlivosti potraviny
a možnosti na zabezpečenie odberu kontra vzorky v prípade hodnotenia znalcom. Pri
definovaní kritérií pre úradnú kontrolu sa okrem uvedeného vychádza z príslušnej legislatívy
a zo systému RASFF.
7.9.3 Laboratóriá
7.9.3.1 Laboratóriá pre potraviny živočíšneho pôvodu
Analýzy vzoriek potravín živočíšneho pôvodu odobraných inšpektormi RVPS vykonávajú 3
VPÚ. Vyšetrenie trichinel vykonáva aj VÚ Zvolen a 15 úradných laboratórií, ktoré sú
prevádzkované regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami.
7.9.3.2 Laboratóriá spoločného stravovania
Laboratórne vyšetrovanie vzoriek potravín živočíšneho pôvodu a hotových pokrmov a jedál
odobratých v rámci plánu úradnej kontroly je vykonávané v úradných laboratóriách ÚVZ SR
(1) a RÚVZ v SR (10).
7.9.4 Príručky správnej hygienickej praxe
Pre potraviny živočíšneho pôvodu sú vypracované tri príručky správnej hygienickej praxe:
1. Hygienická príručka na zásadách HACCP pre výrobu ovčieho hrudkového syra
v salašných podmienkach
2. Hygienická príručka na zásadách HACCP pre spracovanie ovčieho mlieka a výrobu
tradičných výrobkov z ovčieho mlieka v podmienkach salaša - Spracovanie mlieka,
Výroba ovčieho hrudkového syra pre bryndziarne, Výroba tradičných špecialít a to –
„Ovčí hrudkový syr – salašnícky“, „Ovčí salašnícky údený syr”, „Žinčica“, Predaj
tradičných špecialít
3. Hygienická príručka na zásadách HACCP pre výrobu a predaj výrobkov z ovčieho
mlieka v salašníckych podmienkach - Ovčí hrudkový syr na priamu spotrebu, ovčí
údený syr, žinčica, bačovská bryndza, parenice, korbáčiky - časť 2.
7.10 Kontrolný systém importu zvierat, potravín živočíšneho pôvodu, krmív a VŽP
Príslušné orgány: ŠVPS SR
Finančné riaditeľstvo SR
7.10.1 Systém úradnej kontroly
Úradné kontroly dovozu živých zvierat, zárodočných produktov, produktov živočíšneho
pôvodu, VŽP a vybraných produktov rastlinného pôvodu pochádzajúcich z tretích krajín
vykonávajú úradní veterinárni inšpektori HIS SR v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. a
v súlade s príslušnou komunitárnou legislatívou. Úradné kontroly sa vykonávajú na HIS,
ktoré sú vstupnými miestami do EÚ:
HIS Vyšné Nemecké – je schválená pre vykonávanie kontrol:
- Inšpekčné stredisko pre zvieratá – kopytníkov „U“ a zvierat koňovitých „E“; nie je
schválená pre vykonávanie kontrol ostatných zvierat „O“
- Inšpekčné stredisko pre produkty – produktov živočíšneho pôvodu určených ako aj
neurčených na spotrebu ľuďmi, vrátane vedľajších živočíšnych produktov a vybraných
produktov rastlinného pôvodu a to s nízkou frekvenciou zásielok ročne; toto
schválenie sa týka všetkých teplotných režimov t.j. prepravy a skladovania pri
mraziarenskej, chladiarenskej teplote alebo teplote prostredia.
HIS Čierna nad Tisou – je schválená pre vykonávanie kontrol:
- produktov živočíšneho pôvodu určených ako aj neurčených na spotrebu ľuďmi,
vrátane vedľajších živočíšnych produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu
a to v množstve len s nízkou frekvenciou; toto schválenie sa týka všetkých teplotných
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režimov t.j. prepravy a skladovania pri mraziarenskej, chladiarenskej teplote alebo
teplote prostredia; nie je schválená pre vykonávanie kontrol živých zvierat.
HIS Bratislava letisko – je schválená pre vykonávanie kontrol:
- Inšpekčné stredisko pre zvieratá – ostatných zvierat „O“ a zvierat koňovitých „E“; nie
je schválená pre vykonávanie kontrol kopytníkov „U“!
- Inšpekčné stredisko pre produkty – produktov živočíšneho pôvodu určených ako aj
neurčených na spotrebu ľuďmi, vrátane vedľajších živočíšnych produktov a vybraných
produktov rastlinného pôvodu a to v množstve len s nízkou frekvenciou ročne; toto
schválenie sa týka všetkých teplotných režimov t.j. prepravy a skladovania pri
mraziarenskej, chladiarenskej teplote alebo teplote prostredia.
ŠVPS SR riadi, usmerňuje, koordinuje a kontroluje činnosť HIS. Inšpektori ŠVPS SR,
v súlade s „Metodikou kontrolnej činnosti ŠVPS SR na HIS“, vykonávajú 1x ročne kontrolu
činnosti veterinárnych inšpektorov HIS. Podrobne o úradných kontrolách pojednáva
„Usmernenie k vykonávaniu hraničnej veterinárnej kontroly živých zvierat, zárodočných
produktov, produktov živočíšneho pôvodu vrátane vedľajších živočíšnych produktov
a vybraných produktov rastlinného pôvodu vstupujúcich do SR a EÚ z tretích krajín“, ktoré sa
pravidelne aktualizuje. Postup pri výkone kontroly je rozpracovaný v jednotlivých prílohách
usmernenia. Kontroly sú založené na analýze rizika, veterinárni inšpektori HIS analyzujú
riziko pri dovoze určitej komodity z príslušnej tretej krajiny, pričom berú do úvahy
predovšetkým nasledujúce kritériá:
a) plán monitoringu rezíduí cudzorodých látok u jatočných zvierat a primárnych živočíšnych
produktov, schválený a uplatňovaný v tretej krajine;
b) mimoriadne núdzové opatrenia prijaté EÚ voči tretej krajine;
c) informácie z RASFF;
d) informácie z HIS EÚ o vrátených zásielkach získané zo systému TRACES.
V súlade s legislatívou EÚ a SR, má veterinárny inšpektor HIS prístup k informáciám
o všetkých zásielkach prepustených cez hraničný priechod a je mu umožnené vykonať
krížové kontroly určených zásielok. Tieto požiadavky sú zakotvené v „Dohode o spolupráci
medzi ŠVPS SR a Finančným riaditeľstvom SR“.
Veterinárni inšpektori HIS sú povinní:
- najmenej 4x mesačne vykonať podrobné krížové kontroly náhodne vybraných zásielok
a vyhotoviť o tom záznam obsahujúci dátum kontroly, predmet kontroly, zistenia a
meno veterinárneho inšpektora, ktorý vykonal kontrolu; ak sa zistia krížovými
kontrolami nedostatky, musia byť k príslušnému záznamu archivované aj kópie
kontrolovaných dokladov, pričom veterinárny inšpektor prijme opatrenia a informuje
o tom ŠVPS SR;
- najmenej 1x mesačne vykonávať náhodné kontroly na cestných hraničných priechodoch
(Ubľa, Vyšné Slemence, Maťovce), kde nie je zriadená HIS, aby sa zabezpečilo
ilegálnym importom tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole; o kontrole musí byť
vyhotovený záznam obsahujúci dátum kontroly, predmet kontroly, zistenia a meno
veterinárneho inšpektora, ktorý vykonal kontrolu; ak sa zistia náhodnými kontrolami
nedostatky, musia byť k príslušnému záznamu archivované aj kópie kontrolovaných
dokladov pričom veterinárny inšpektor prijme opatrenia a informuje o tom ŠVPS SR.
Hraničná veterinárna kontrola živých zvierat sa okrem vyššie uvedených predpisov
vykonávaná aj v súlade s komunitárnou legislatívou. Veterinárnej kontrole podlieha každá
zásielka živých zvierat a zárodočných produktov dovážaných z tretích krajín, avšak v súlade
s komunitárnou i národnou legislatívou kontrole na HIS nepodliehajú spoločenské zvieratá
(okrem koňovitých), v sprievode majiteľa alebo poverenej osoby, ktoré nie sú určené na
obchodné účely a zmenu majiteľa. Kontrolu spoločenských zvierat na určených hraničných
priechodoch vykonáva Finančné riaditeľstvo SR. Vtáci, ako spoločenské zvieratá, v sprievode

50

svojho majiteľa alebo poverenej osoby smú vstupovať na územie Únie iba cez hraničný
prechod Bratislava – letisko. Ak nebola splnená aspoň jedna požiadavka čl. 1 rozhodnutia
Komisie č. 2007/25/ES musia ísť z hraničnej veterinárnej stanice priamo do schváleného
karanténneho zariadenia, ktoré môže byť aj v inom členskom štáte. V SR sú schválené na
tento účel dve zariadenia:

Karanténna stanica Prešov, SK-PO-101, Bajkalská 28, 080 05 Prešov ;

Karanténna stanica Bernolákovo, Plemenárska 1, Areál H & Š, s.r.o. , SK-SC-201.
Inému režimu pri dovoze podliehajú vtáci na obchodné účely.
Úradná kontrola prepravných podmienok a ochrany zvierat počas prepravy pri vývoze
z EÚ do tretích krajín sa vykonáva veterinárnym inšpektorom HIS na výstupných miestach zo
Spoločenstva (HIS Vyšné Nemecké, HIS Bratislava letisko). Kontrola sa vykonáva
u všetkých vyvážaných zásielok živých zvierat - domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho
dobytka, oviec a kôz, ošípaných a hydiny.
Prepravné podmienky sa kontrolujú aj pri dovoze, podľa IATA predpisov.
Hraničná veterinárna kontrola živočíšnych produktov sa vykonávaná okrem vyššie uvedených
predpisov, aj v súlade s príslušnou komunitárnou legislatívou. Veterinárnej kontrole
podliehajú, produkty živočíšneho pôvodu vrátane vedľajších živočíšnych produktov a vybrané
produkty rastlinného pôvodu stanovené komunitárnou legislatívou. Po prevedení každej
kontroly veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice vydá CVED A pre zvieratá alebo
CVED P pre produkty, čím umožní uvoľniť zásielku do voľného obehu, alebo ak nespĺňa
podmienky spoločenstva zásielku zadržať alebo vrátiť. Pri obchodovaní s produktmi
živočíšneho pôvodu je iný režim, ako je prekládka, zásielky určené pre bezcolné pásmo,
bezcolný sklad a colný sklad, tranzit, monitorované zásielky.
7.10.2 Laboratóriá
Odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie a rozsah vyšetrenia sa vykonáva podľa metodického
pokynu. Pokyny ŠVPS SR sa aktualizujú pravidelne každý rok.
7.11 Kontrola na HIS nekomerčného charakteru
Príslušné orgány: FS SR
ŠVPS SR
ÚVZ SR
RÚVZ
7.11.1 Kontrola spoločenských zvierat
Za kontrolu na hraničných priechodoch, kde je povolené vstupovať so spoločenskými
zvieratami, sú podľa zákona č. 39/2007 Z. z. a v súlade aj s právnymi predpismi EÚ,
zodpovedné finančné úrady. ŠVPS SR školí kontrolný personál a poskytuje aktuálne
informácie ako sú nákazová situácia, zoznam krajín, aktuálne ochranné opatrenia, ktoré sú
dostupné na webovom sídle ŠVPS SR http://www.svssr.sk/dokumenty/zvierata/t_krajiny.pdf.
V prípadoch keď vstupujúce zviera nespĺňa stanovené podmienky FS SR rozhodne
o naložení so zvieraťom:
 vrátenie do krajiny pôvodu - na cestných prechodoch tam kde nie sú HIS;
 umiestnenie do karantény (ak sa dôvody zadržania dajú vyriešiť v primeranom čase)
prípady nedodržania IATA, ochorenie, občan SR vycestoval do neschválenej krajiny,
strata pasu, zabudnutie pasu;
 utratenie zvieraťa, ak nie je žiadny iný spôsob riešenia – kontaktovať privátnu veterinárnu
službu na úkon eutanázie podľa dohody.
Na priechodoch kde je zriadená HIS kontaktuje FS SR pracovníkov HIS za účelom
umiestnenia zvieraťa do karantény. Na letiskách, kde nie je HIS sú oslovení správcovia letiska
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na poskytnutie priestoru pre karanténu. Schválené priechody v SR, cez ktoré môžu vstupovať
spoločenské zvieratá okrem vtákov ako neobchodný tovar sú:
 Bratislava – letisko
 Cestný priechod - Vyšné Nemecké,
 Cestný priechod – Ubľa - RVPS Michalovce
 Cestný priechod - Vyšné Slemence - RVPS Michalovce
 Železničný priechod - Čierna nad Tisou,
 Letisko Piešťany - RVPS Trnava,
 Letisko Žilina - RVPS Žilina,
 Letisko Sliač - RVPS Zvolen,
 Letisko Poprad - RVPS Poprad,
 Letisko Košice - RVPS Košice.
Schválený priechod cez ktorý môžu, ako spoločenské zvieratá, obchodný a neobchodný
tovar vstupovať vtáky je Bratislava – letisko.
7.11.2 Kontrola batožín cestujúcich
Za výkon kontroly je podľa zákona č. 39/2007 Z. z. a v súlade s právnymi predpismi EÚ
zodpovedná FS SR. ŠVPS SR napomáha školením kontrolného personálu a poskytovaním
aktuálnych informácii ako je nákazová situácia, zoznam krajín, aktuálne ochranné opatrenia,
ktoré sú zverejnené na:http://www.svssr.sk/dokumenty/zvierata/Ziv_produkty_v_batozine.pdf
a rizikové krajiny na: http://www.svssr.sk/zvierata/dovoz_vyvoz_osobna_spotreba.asp .
7.11.3 Kontrola poštových zásielok a zásielkových služieb
Kontrolu realizuje FS SR. ŠVPS SR poskytuje informácie, školenia a poradenstvo. Ide
o zásielky, u ktorých je problematické rozhodnúť či podliehajú, alebo nepodliehajú
veterinárnej kontrole. Zásielky z tretích krajín prichádzajú na medzinárodné pošty
v Bratislave a Košiciach. Pracovníci bratislavskej pošty doručia zásielku na HIS Bratislava –
letisko a veterinárny inšpektor HIS o nej rozhodne. Pracovníci košickej pošty doručia zásielku
na HIS Vyšné Nemecké. Ak zásielka podlieha kontrole, veterinárny inšpektor HIS vykoná
úplnú veterinárnu kontrolu. Ak zásielka nepodlieha veterinárnej kontrole, veterinárny
inšpektor HIS zapíše úkon do denníka HIS a vydá o tom rozhodnutie.
7.11.4 Kontrola manipulácie s kuchynským odpadom z dopravných prostriedkov
v medzinárodnej preprave.
Cestný priechod Vyšné Nemecké
Pri tomto priechode nie je potrebné vykonávať kontrolu kuchynského odpadu. Nie sú tu
stravovacie spoločnosti a nevykonáva sa stravovacia činnosť. Aby sa potraviny a suroviny
živočíšneho pôvodu nedostali na územie EÚ z kamiónovej (autobusovej, osobnej) dopravy
zabezpečuje svojimi kontrolami finančná správa.
Železničný priechod Čierna nad Tisou
Železničný uzol Čierna nad Tisou nie je konečnou stanicou pre medzinárodnú prepravu
a nevykonáva sa tu čistenie a upratovanie medzinárodných vlakových súprav. Medzinárodné
vlaky iba prechádzajú týmto uzlom a do vlakových súprav z Ukrajiny nie sú momentálne
zaradené reštauračné vozne. Žiadny odpad z vlakov sa nevykladá. Inšpektor HIS 1x za tri
mesiace prekontroluje počet vlakov, ktoré prešli priechodom a či nenastali zmeny a nie sú
zaradené aj reštauračné vozne. O vykonanej kontrole urobí krátky zápis.
Letisko – Bratislava
Inšpektor HIS Bratislava – letisko 1x za tri mesiace vykoná kontrolu nakladania
s kuchynským odpadom z medzinárodnej prepravy u správcu letiska. Kontrolu vykoná podľa
kontrolného listu. Kontrolu triedenia a kontrolu zberu kuchynského odpadu z medzinárodnej
prepravy vykoná 2x ročne pretože tu sa požaduje mimoriadny režim pri vstupe na letiskovú
plochu. Po dohode so správcom letiska je inšpektorovi pridelený bezpečnostný pracovník,
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v sprievode ktorého môže vstúpiť na letiskovú plochu a vykonať kontrolu. V prípade
zistených nedostatkov príjme nevyhnutné opatrenia a pošle správu na ŠVPS SR vedúcemu
Odboru zahraničných vzťahov, dovozov a vývozov.
Letiská – Bratislava, Piešťany, Sliač, Žilina, Poprad, Košice
Určený pracovník, ktorý sa zaoberá legislatívou VŽP a povinnosťami, ktoré z nej vyplývajú
na RVPS pod ktoré príslušné letiská spadajú, vykoná 2x ročne kontrolu na letisku so
zameraním na kuchynský odpad z medzinárodnej prepravy. Kontrolu vykoná podľa
kontrolného listu a zápis zašle na ŠVPS SR. V prípade zistených nedostatkov príjme
nevyhnutné opatrenia a pošle správu na ŠVPS SR.
7.11.5 Kontrola kuchynského odpadu:
Inšpektori RÚVZ vykonávajú úradnú kontrolu nad manipuláciou a odstraňovaním odpadu
pochádzajúceho z dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej doprave, ak sa
odpad vracia späť do prevádzkarni, ktorá poskytla pokrmy a jedlá príslušnej leteckej
spoločnosti.
Inšpektori RÚVZ pri výkone úradnej kontroly v súvislosti s nakladaním s kuchynským
odpadom pochádzajúcim z dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej doprave,
v prípadoch ak sa odpad z dopravy vracia do prevádzkarne spoločného stravovania, prípadne
do iných prevádzok, ktoré sú podľa zákona č. 152/1995 Z. z. v kompetencii RÚVZ (napr.
zariadenie spoločného stravovania, kateringová spoločnosť a iné), sa zameriavajú na kontrolu
dodržiavania špecifických požiadaviek vyplývajúcich z príslušnej komunitárnej legislatívy.
Osobitná pozornosť je venovaná požiadavkám na prepravu odpadu, jeho označenie,
manipulovanie a skladovanie v potravinárskej prevádzkarni a jeho odstraňovanie, ako aj
kontrole zavedenia, uskutočňovania a udržiavanie systému HACCP pri manipulácii s takýmto
odpadom. Inšpektori RÚVZ pri výkone úradnej kontroly postupujú podľa usmernení
vydaných ÚVZ SR a jednotnej vzorovej zápisnice pre úradnú kontrolu.
7.12 Kontrolný systém pre ostatné potraviny a hygienu potravín
Príslušné orgány : MPRV SR
ŠVPS SR
RVPS SR
ÚVZ SR a RÚVZ v SR
7.12.1 Registrácia a schvaľovanie prevádzkarni:
Prevádzkarne spoločného stravovania, cukrárske výrobne, cukrárne, výrobne a predajne
nebalenej zmrzliny, stánky s rýchlym občerstvením, ako aj prevádzkarne výživových
doplnkov, potravín na osobitné výživové účely, potravín pre dojčatá a malé deti, vrátane
dojčenskej vody, nových potravín, potravín ošetrených zdrojmi ionizujúceho žiarenia
a prídavných látok podliehajú registračnej povinnosti ÚVZ SR alebo príslušnému RÚVZ.
ÚVZ SR vedie informačný systém týchto registrovaných prevádzkarní, ktorý tvorí základňu
pre plánovanie a vykonávanie úradných kontrol uskutočňovaných RÚVZ. Každá
zaregistrovaná prevádzkareň je zaradená do stupňa epidemiologického rizika, ktorý tvorí
základ pre frekvenciu úradnej kontroly.
Ostatné potravinárske prevádzkarne podliehajú registračnej povinnosti ŠVPS SR. Všetci PPP
sú registrovaní podľa svojho sídla na príslušnej RVPS formou ohlásenia. Aktuálna databáza
PPP rozdelená podľa druhu činnosti a komodity je dvakrát ročne zasielaná na ŠVPS SR, kde
sa vedie centrálny register pre Slovensko. Pre zabránenie duplicity sa register prevádzok na
ŠVPS SR pre porovnanie a informovanosť ročne posiela na ÚVZ SR.
7.12.2 RASFF
Národným kontaktným miestom pre RASFF je ŠVPS SR. Informácie o zdravie ohrozujúcich
potravinách a krmivách sú zverejňované na webovom sídle ŠVPS SR.
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7.12.3 Kontrola ostatných potravín
Rozdelenie kompetencií úradnej kontroly potravín medzi ŠVPS SR a ÚVZ SR je dané
zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Inšpektori RÚVZ
vykonávajú úradnú kontrolu potravín, pokrmov a jedál v prevádzkarniach spoločného
stravovania a na predajných miestach (vrátane pokrmov rýchleho občerstvenia, cukrárskych
výrobkov a nebalenej zmrzliny), zároveň vykonávajú úradnú kontrolu vo výrobe, manipulácii
a umiestňovaní na trh, vrátane predaja výživových doplnkov, potravín určených na osobitné
výživové účely a potravín pre dojčatá a malé deti, nových potravín, potravín ošetrených
zdrojmi ionizujúceho žiarenia a prídavných látok, vrátane ich internetového predaja. Ostatné
oblasti úradnej kontroly potravín spadajú do kompetencie ŠVPS SR. Úradnú kontrolu
vykonávajú inšpektori RVPS SR a RÚVZ SR v celom potravinovom reťazci vo všetkých
fázach výroby, spracovania, distribúcie až po predaj konečnému spotrebiteľovi. Orgány
úradnej kontroly potravín pripravujú ročné plány úradných kontrol, odberu vzoriek a auditov
u PPP na základe výsledkoch úradných kontrol z predchádzajúcich období, odporúčaní FVO
auditov, notifikácií RASFF, stanovísk a odporúčaní EFSA a podnetov spotrebiteľov. V rámci
úradnej kontroly spadajúcej do kompetencie ÚVZ SR je pri plánoch kontroly zohľadňovaný i
stupeň epidemiologického rizika prevádzkarne.
Ročné plány na regionálnej úrovni rozpracujú RVPS a RÚVZ na jednotlivé mesiace
a konkrétnych PPP. Regionálne orgány vo svojich ročných plánoch zaznamenávajú aj dôvody
nevykonania kontroly, auditu, odberu vzoriek a presuny termínov. Pre špecifické sú
spracovávané i špecifické ročné plány kontrol napríklad Národný program kontroly rezíduí
pesticídov v potravinách rastlinného pôvodu, živočíšneho pôvodu a detskej výžive. MPRV SR
a MZ SR zároveň vyhlasujú i tzv. „cielené kontroly“ zamerané na špecifické potraviny
a sledované parametre. Pre jednotný výkon úradných kontrol sú orgánmi úradnej kontroly
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spracovávané metodické pokyny a usmernenia. Manuály, pokyny, usmernenia a ostatná
korešpondencia na regióny je prístupná na extranete pre všetkých inšpektorov a každoročne sa
realizuje vzdelávanie inšpektorov najmä v oblastiach, kde boli pri interných auditoch zistené
nedostatky. Nová legislatíva a informácie pre PPP a spotrebiteľov sú zverejňované na
webových sídlach ŠVPS SR a ÚVZ SR (www.svpssr.sk a www.uvzsr.sk).
Úradné kontroly sa uskutočňujú bez predchádzajúceho upozornenia, okrem prípadov ako je
audit, kedy predchádzajúce informovanie prevádzkovateľa je potrebné. Orgány úradnej
kontroly v prípade potreby vykonávajú i ad hoc kontroly a spoločné kontroly.
V rámci úradnej kontroly spadajúcej do kompetencie ÚVZ SR sa kontrola zameriava na
vysledovateľnosť potravín, dodržiavanie chladiaceho reťazca a monitorovania teplôt a na
kontrolu manipulácie s potravinami. Osobitná pozornosť je venovaná dodržiavaniu zásad
správnej výrobnej praxe a HACCP systému pri výrobe a manipulácii s potravinami a
hotovými pokrmami, kontrole zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, kontrole odbornej
spôsobilosti zamestnancov (podľa § 16 zákona č. 355/2007 Z. z.), kontrole evidencie
vzdelávania zamestnancov, kontrole osobnej hygieny zamestnancov a prevádzkovej hygieny
(podľa nariadenia (ES) č. 852/2004). V prípade označovania sa berú do úvahy aj špecifické
požiadavky súvisiace výživovým a zdravotným označovaním, ktoré sú často spojené
s potravinami na osobitné výživové účely, potravinami pre dojčatá a malé deti, výživovými
doplnkami a novými potravinami. Odber vzoriek uvedených potravín sa vykonáva podľa
vzorového jednotného odberového listu zo zaznamenaním údajov o vysledovateľnosti,
manipulácii, skladovaní, teplotných podmienkach a ich verifikácii, dátume trvanlivosti
potraviny, rozsahu požadovaných kontrolovaných mikrobiologických a chemických kritérií
a možnosti na zabezpečenie odberu kontra vzorky v prípade hodnotenia znalcom.
Z každej úradnej kontroly vykonanej inšpektormi RVPS i RÚVZ je napísaný záznam, kde je
uvedený cieľ kontroly, priebeh kontroly, zistenia, opatrenia na odstránenie nedostatkov
a vyjadrenie zodpovedného zástupcu PPP. Kópia záznamu sa odovzdáva i kontrolovanému
PPP. Ak inšpektor odoberá vzorku, vystaví protokol o odbere vzorky, kde sa zodpovedný
zástupca PPP vyjadruje, či žiada, alebo nežiada odobrať paralelnú vzorku pre doplnkové
stanovisko znalca. Uchovávanie záznamov a výsledkov úradných kontrol je upravené
archivačným poriadkom. Okrem toho vedú RVPS a RÚVZ evidenciu o vykonaných
kontrolách, ich výsledkoch vrátane odberu vzoriek, následných kontrolách, spoplatnených
kontrolách, správnych konaniach, kontrolách dovozu potravín neživočíšneho pôvodu z tretích
krajín, ako aj všetkých ostatných úradných kontrolách tak, aby bola známa minulosť
prevádzkovateľa. Informácie z predchádzajúcich kontrol slúžia na prípravu nasledujúcej
kontroly. Z auditov u PPP sa vypracuje Správa z auditu, prílohou ktorej je plán auditu,
prezenčné listiny z otváracieho a záverečného stretnutia, záznam zo záverečného stretnutia a
záznam o nezhode. Celkové výsledky kontrol sú spracované v ročnej správe schvaľovanej
poradou vedenia MPRV SR.
7.12.4 Všeobecný plán riadenia krízy, pohotovostné plány
Nebezpečenstvá v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca a riešenie krízy sú upravené
komunitárnou legislatívou, ktorá ukladá členským štátom povinnosť mať vypracované
a zverejnené príručky pre všeobecný plán riadenia krízy v oblasti bezpečnosti potravín
a krmív. Príručka pre všeobecný plán riadenia krízy v oblasti bezpečnosti potravín a krmív
v SR je spoločnou príručkou pre rezort pôdohospodárstva i zdravotníctva a zahŕňa oblasť
hodnotenia i riadenia rizika, obsahuje aktuálne adresy a kontakty na účastníkov krízových
jednotiek v oboch rezortoch, ako i komunitárne a referenčné laboratóriá. Príručka je
pravidelne aktualizovaná a je zverejnená na webovom sídle MPRV SR a extranete EFSA.
Krízové situácie riešené príručkou sú chápané v dvoch rovinách a to ako budúce potenciálne
riziká a náhle riziká. Budúce potenciálne riziká sú krízové situácie, v ktorých je riziko
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potenciálne, ale mohlo by sa vyvinúť do závažného rizika. Touto oblasťou sa zaoberá
predovšetkým vedecká sféra, najmä z hľadiska vedeckého hodnotenia rizika. Náhle riziká sú
krízové situácie spojené so závažným priamym alebo nepriamym rizikom pre ľudské zdravie.
Táto oblasť patrí do sféry riadenia rizika; vedecká a výskumná sféra spolupracuje s expertmi
v oblasti riadenia rizika a v prípade potreby spracováva hodnotenie rizika pre rozhodovacie
procesy riadenia rizika.
Orgány úradnej kontroly ŠVPS SR, RVPS, ÚVZ SR a RÚVZ SR uplatňujú pohotovostné
plány v prípade vzniku mimoriadnej udalosti pri vzniku chemických, fyzikálnych alebo
biologických faktorov pochádzajúcich z potravín hotových pokrmov a jedál. Povinnosti
a nariaďované opatrenia pri vzniku mimoriadnej udalosti sú ustanovené v zákone č. 152/1995
Z. z. a v zákone č. 355/2007 Z. z. V tejto súvislosti ŠVPS SR a RVPS vykonávajú, napr.
hlásenie udalostí a prípadov hrozby pre zdravie obyvateľov, bezodkladné informovanie
obyvateľov o prostriedkoch a spôsobe ochrany, zákaz výroby, úpravy, úschovy, predaja
a iného nakladania s nebezpečnými výrobkami, látkami a zvieratami, ktoré môžu šíriť
ochorenia na ľudí, zákaz alebo obmedzenie hromadných podujatí, zákaz používania
kontaminovanej vody, potravín, pokrmov predmetov.
7.12.5 Laboratóriá
Laboratórne vyšetrovanie vzoriek potravín, hotových pokrmov a jedál odobratých v rámci
plánu úradnej kontroly v súvisiacich potravinárskych prevádzkarniach a prevádzkarniach
spoločného stravovania je vykonávané v úradných laboratóriách ÚVZ SR (1) a RÚVZ v SR
(10). Vzorky potravín odobratých inšpektormi RVPS sú podľa spádových oblastí odosielané
do laboratórií VPÚ Bratislava, VPÚ Dolný Kubín a VPÚ Košice. Laboratórium po vykonaní
požadovaných analýz zasiela podpísaný Protokol o výsledku laboratórnych skúšok aj
s vyhodnotením na požadovanú legislatívu na RVPS, ktorá o výsledku informuje PPP.
V prípade nevyhovujúceho výsledku odber vzorky a jej analýza je spoplatnená, RVPS koná
u PPP, ak sa jedná o potravinu ohrozujúcu zdravie spotrebiteľov po validácii zasiela RVPS
hlásenie na národné kontaktné miesto RASFF.
7.12.6 Príručky správnej hygienickej praxe

Hygienická príručka, sušené nepasterizované cestoviny

Špecifická hygienická príručka pre pekársku výrobu

Špecifická hygienická príručka pre pekársku výrobu – dodatok.

Príručka hygienickej praxe pre zariadenia spoločného stravovania
7.13 Kontrolný systém pre zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody
Príslušné orgány : MPRV SR
ŠVPS SR
RVPS
ÚVZ SR
RÚVZ
7.13.1 Systém kontroly
V Slovenskej republike je sledovaných 35 pôvodcov zoonóz, alimentárnych nákaz a nákaz
z vody (19 bakteriálnych, 7 vírusových, prióny, 8 parazitárnych agens).
U jednotlivých pôvodcov sú hlásené ochorenia ľudí, ktoré vyhodnocuje RÚVZ Banská
Bystrica, zodpovedný za výmenu informácií o výskyte prenosných ochorení v rámci
Rýchleho systému varovania EPIS. Vzorky od ľudí sa odoberajú na základe klinických
príznakov, epidemiologickej anamnézy a špecifických i nešpecifických laboratórnych
vyšetrení. V epidemiologickej anamnéze sa pátra najmä po konzumácií potravín, kontakte so
zvieratami, pohybe v ohnisku nákazy a po manipulácií a možnými faktormi prenosu.
Kontrolu zoonotických pôvodcov u zvierat realizuje ŠVPS SR a RVPS. U zvierat sa
mikrobiálny pôvodcovia sledujú podľa indikácie, vo vzorkách chorých a uhynutých zvierat,
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ako i v rámci národných ozdravovacích programov ŠVPS SR. Napríklad systém kontroly
salmonelových infekcií na úrovni chovov hydiny je zabezpečený národnými ozdravovacími
programami, ktorých legislatívny rámec tvorí Nariadenie (ES) č. 2160/2003 EP a ER
o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich
z potravín. V súlade s platnou legislatívou sú vypracované a implementované nasledovné
programy:
 Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch kury domácej (Gallus
gallus) v Slovenskej republike
 Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch moriek v Slovenskej
republike
 Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domácej
(Gallus gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike
 Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury
domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike.
Okrem realizácie vyššie uvedených národných programov realizuje ŠVPS SR i vyšetrenia
v ostatnej chovnej, jatočnej a výkrmovej hydine. Pri podozrení sú vyšetrované i iné druhy
vtákov. Pri podozrení na výskyt ochorenia u ostatných druhov zvierat sa vykonávajú
vyšetrenia vzoriek na náklady majiteľa.
Pôvodcov prenášaných prostredníctvom potravín, v súlade s kompetenciami danými v zákone
č. 152/1995 Z. z. a č. 39/2007 Z.z., kontroluje v potravinách ŠVPS SR, RVPS, ÚVZ SR a
RÚVZ SR. V rámci úradných kontrol sa pravidelne overuje na základe rizika a s vhodnou
frekvenciou dodržiavanie kritérií bezpečnosti potravín prevádzkovateľmi potravinárskych
podnikov (PPP) na všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie podľa nariadenia
(ES) č. 2073/2005 v platnom znení. Úradné kontroly sa vykonávajú na mieste v prevádzkarni
a zahŕňajú kontrolu plánu vlastných kontrol PPP vrátane vhodného testovania na
mikrobiologické kritériá a vhodnej frekvencie odberu vzoriek na testovanie v rámci ich
postupov založených na zásadách HACCP a postupov správnej hygienickej praxe. U PPP,
ktorí vyrábajú produkty, na ktoré sa vzťahuje špecifická frekvencia odberov vzoriek podľa
prílohy I nariadenia (ES) č. 2073/2005, sa overuje, či táto frekvencia je určená a zavedená
a zodpovedá minimálnej frekvencii podľa tejto prílohy. Úradné kontroly zahŕňajú aj kontrolu
postupu PPP, ak nie sú splnené kritériá bezpečnosti potravín a/alebo kritériá hygieny procesu.
Úradné kontroly zahŕňajú odber vzoriek potravín v súlade s nariadením Komisie (ES) č.
2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny v platnom znení. RVPS odoberajú
úradné vzorky potravín uvedených na trh počas ich uchovateľnosti v súlade s metodickými
pokynmi na odber vzoriek potravín, ktoré vydáva ŠVPS SR na každý rok. ÚVZ SR a RÚVZ v
SR vykonávajú úradnú kontrolu a odober vzoriek v súlade s ročným plánom a podľa
jednotného vzorového záznamu. ÚVZ SR a RÚVZ
zároveň vykonávajú opatrenia na
predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z.
V prípade výskytu ochorenia ľudí z pokrmov inšpektori RÚVZ vykonávajú opatrenia na
zabránenie a obmedzenie šírenia nákazy podľa § 12 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. V tejto
súvislosti postupujú podľa jednotného metodického materiálu - postupu pri vyšetrovaní
epidémie, nariaďujú kontrolu zdravotného stavu zamestnancov, odoberajú biologický materiál
od zamestnancov, odoberajú vzorky surovín a hotových pokrmov, kontrolujú hygienu
prevádzky, osobnú hygienu zamestnancov. Ak zdrojom nákazy je potravina (napr. vajcia)
RÚVZ písomne informuje príslušnú RVPS o pôvode pravdepodobnom alebo potvrdenom
zdroji nákazy.
Nákazy z vody spadajú do kompetencie ÚVZ SR a RÚVZ SR.
Kontrolu krmív na farmách zabezpečujú RVPS a odber vzoriek krmív vo výrobniach,
skladoch a u distribútorov vykonáva ÚKSÚP, laboratórne vyšetrenie krmív zabezpečujú
VPÚ.
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Kontrolu mikrobiálnych agens v prostredí zabezpečujú ŠVPS SR, RVPS, ÚVZ SR a RÚVZ.
Monitoring mikrobiálnej rezistencie zahŕňa izoláty salmonel, kampylobakterov, E.coli
a enzýmy produkujúcich E.coli získaných od zvierat a z potravín. Monitoring sa vykonáva
v dvojročných cykloch, ktoré zahŕňajú kombinácie druhov baktérií a typu vzorky populácií
zvierat alebo kategórií potravín. V rokoch 2015 a 2017 bude prebiehať monitoring
mikrobiálnej rezistencie salmonel, E.coli a enzýmy produkujúcich E.coli u ošípaných,
enzýmy produkujúcich E.coli v bravčovom mäse a hovädzom mäse z obchodnej siete. V roku
2016 bude monitoring zameraný na izoláty salmonel z brojlerov a nosníc, izoláty salmonel
a Campylobacter jejuni a komenzálových E.coli z brojlerov a enzýmy produkujúcich E.coli
zo vzoriek čerstvého mäsa brojlerov z obchodnej siete. Odber vzoriek zabezpečia inšpektori
RVPS na farmách, bitúnkoch a z obchodnej sieti. Vzorky sú vyšetrované v 2 akreditovaných
laboratóriách VPÚ. VPÚ Bratislava vykonáva typizáciu a testovanie mikrobiálnej citlivosti
izolátov salmonel. VPÚ Dolný Kubín vyšetruje vzorky na Campylobacter jejuni, E.coli
a enzýmy produkujúce E.coli, vykonáva typizáciu a testovanie mikrobiálnej rezistencie
izolátov týchto baktérií.
Všetky dáta o sledovaných pôvodcoch (ochorenia ľudí, potraviny, živé zvieratá, krmivá, voda,
prostredie, rezistencia) sú každoročne vyhodnocované, vrátane trendov vývoja v Správe
o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody, ktorá slúži ako podklad pre národné
hodnotenia rizika, ktoré sú jedným z podkladov pre ďalšie zameranie kontrol. Trendy vývoja
sú v dvojročných intervaloch prerokovávané odbornou i vedeckou komunitou na spoločnej
konferencii veterinárnych lekárov, humánnych lekárov a mikrobiológov.
7.13.2 Laboratóriá:
Laboratórne vyšetrovanie je vykonávané v úradných laboratóriách VPÚ (3), VÚ (1),ÚVZ SR
(1) a RÚVZ v SR (10). Kompletnú sérotypizáciu izolovaných kmeňov zabezpečujú príslušné
NRL (príloha 6A) .
7.14 Kontrolný systém importu potravín rastlinného pôvodu
Príslušné orgány : MPRV SR
ŠVPS SR
RVPS
7.14.1 Systém kontroly
Kontrolu dovozu z tretích krajín vykonávajú inšpektori oddelenia rastlinných komodít RVPS,
ktorých metodicky riadi ŠVPS SR prostredníctvom metodických usmernení a pokynov. Na
základe písomnej dohody je zabezpečená spolupráca s Finančným riaditeľstvom, výmena
informácií a školenia. Postup výkonu kontroly upravuje Pokyn ŠVPS SR, prílohou ktorého
sú adresy Finančných úradov, kontakty pre Finančnú správu na RVPS, frekvencia odberov
vzoriek, vzor - jednotný vstupný doklad JVD, potraviny rastlinného pôvodu – komoditný
zoznam, pôsobnosť inšpektorov úradnej kontroly vína a platné nariadenia a smernice týkajúce
sa dovozov.

58

Schéma kontrolného systému
Návrh na neuvoľnenie
potraviny do režimu voľný
obeh

Uvoľnenie/neuvoľnenie
zásielky do voľného
obehu

Dovozca
potravín
rastlinného
pôvodu
z tretej
krajiny (PPP)
– príchod

Informácia o
zásielke

Informácia o
zásielke

Návrh na uvoľnenie
potraviny do režimu voľný
obeh
Finančná
správa
Informácia
o príchode zásielky
(fax)
RVPS

JVD/výsledok IÚK
– zhoda s platnou
legislatívou

JVD/výsledok IÚK
– nezhoda
s platnou
legislatívou

Vykonanie importnej úradnej
kontroly
(dokumentárna, identifikačná,
fyzická) – doplnenie výsledkov
kontrol do JVD
(časť II, III)
DPE, DPI, FPI
(miesta vstupu, colné úrady,
miesta určenia)

Dovozca - predloženie JVD (NK 669/2009, NK 1152/2009 – časť I)
+ ostatná povinná dokumentácia
(zdravotný certifikát, analytická správa)
Inšpektor - vystavenie JVD/záznam z úradnej
kontroly – (ostatné potraviny – časť I)

Skúšobné
laboratóriá
(ŠVPÚ) –
analýza
odobratých
vzoriek

Po príchode zásielky zašle Finančný úrad elektronickou komunikáciou, alebo faxom
informáciu o príchode zásielky na príslušnú RVPS. Inšpektor RVPS vykoná jednu, dve alebo
všetky tri typy kontroly (dokladová kontrola, fyzická kontrola, odber vzoriek) a toto zapíše do
jednotného vstupného dokladu (JVD). Na základe výsledku kontroly Finančný úrad uvoľní,
resp. neuvoľní zásielku do colného režimu voľný obeh. Na internetovom sídle ŠVPS SR je
informácia pre dovozcov o dovozoch potravín neživočíšneho pôvodu z tretích krajín. Dovozy
je možné v súlade s komunitárnou legislatívou rozdeliť do troch skupín. Systém je rovnaký,
rozdiel je v komoditách, krajinách pôvodu potravín a frekvencii odberu vzoriek.
7.14.2 Laboratóriá:
Vzorky sú vyšetrované v laboratóriách VPÚ Bratislava, VPÚ Dolný Kubín a VPÚ Košice.
7.15 Kontrolný systém pre prípravky na ochranu rastlín (POR) a ich rezíduá
7.15.1 Kontrolný systém pre prípravky na ochranu rastlín (POR)
Príslušné orgány: MPRV SR
ÚKSUP
7.15.1.1 Autorizácia prípravkov na ochranu rastlín
POR sa autorizujú v zmysle európskej a národnej legislatívy a sú uvedené v Zozname
autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na
paralelný obchod (uverejňované vo Vestníku MPRV SR). Žiadosť o autorizáciu sa predkladá
na ÚKSUP, ktorý v spolupráci s odbornými pracoviskami (ÚVZ SR, VÚVH, SHMÚ, NRL
UVLF, NPPC) posúdi, či prípravok na ochranu rastlín spĺňa legislatívne stanovené
požiadavky a v súlade s posudkami vydá ÚKSUP príslušné rozhodnutie.
7.15.1.2 Úradné kontroly prípravkov na ochranu rastlín
ÚKSÚP vykonáva úradné kontroly POR na každom stupni (uvádzanie na trh, skladovanie,
distribúcia, používanie a zneškodňovanie) a každoročne vydáva Národný plán fytokontroly,
ktorého jedným z cieľov je kontrola POR je zameraná najmä na:
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 prevenciu, elimináciu alebo zníženie rizík súvisiacich s ochranou rastlín na prijateľnú
mieru;
 dodržiavanie zásad správnej farmárskej praxe;
 kontrolu uvádzania na trh distribúcie, skladovania, používania a zneškodňovania
prípravkov na ochranu rastlín.
Kontrola prípravkov na ochranu rastlín sa zameriava na odbornú spôsobilosť osôb, ktoré
prichádzajú do styku s veľmi toxickými a toxickými POR; chválenie skladu POR R Ú V Z
v prípade, že sa v ňom skladujú veľmi toxické prípravky; dodržiavanie legislatívnych
ustanovení s ohľadom na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných
a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní
POR; ďalej na kontrolu nelegálneho predaja POR; kontrolu neautorizovaných POR; kontrolu
zásob starých POR; zneškodňovania POR, ktoré sú odpadom; kontrolu výroby, uvádzania na
trh a skladovanie POR; kontrolu používania POR; kontrolu paralelných POR (na ďalší predaj
a na vlastnú spotrebu) a na kontrolu dovozu POR z tretích krajín.
Úradnú k ontrolu P O R vykonávajú fytoinšpektori ÚKSÚP podľa Súboru metodických
pokynov k po-registračnej kontrole POR v SR. Miesta vykonávania kontrol sú stanovené
nasledovne:
- malospotrebiteľské predajne,
- všetky veľkosklady, veľko-obchodné siete (Hornbach, Baumax),
- všetci distribútori,
- všetci držitelia povolenia na paralelný obchod,
- pestovatelia – koneční užívatelia prípravkov,
- všetci výrobcovia a prebaľovači,
- všetky podniky zaoberajúce sa službami v ochrane rastlín.
7.15.1.3 Úradná kontrola kvality POR
Zodpovedným orgánom za vykonávanie kontrol kvality chemických POR je ÚKSÚP,
Testovacie pracovisko SLP. Pri laboratórnych rozboroch sa zameriava na nasledovné
ukazovatele kvality POR:
- identifikácia prítomnej účinnej látky/ prítomných účinných látok v POR;
- stanovenie množstva prítomnej účinnej látky/ prítomných účinných látok v POR;
- stanovenie charakteristických fyzikálnych a fyzikálno-chemických vlastností POR.
Vykonané kontroly prípravkov na ochranu rastlín ako aj výsledky chemických kontrol
u vyhovujúcich prípravkoch sú aktuálne zverejňované na www.uksup.sk .
7.15.1.4 Kontrola importu POR
Kontrola dovozu POR je zabezpečovaná pracovníkmi ÚKSÚP na všetkých HIS v SR.
ÚKSÚP Bratislava vydáva každoročne metodický pokyn pre kontrolu dovozu. Úradná
kontrola fytoinšpektormi ÚKSÚP sa vykonáva na základe privolania pracovníkom
príslušného Finančného úradu SR. Pokiaľ ide o tranzit územím SR/EÚ, ÚKSÚP v tomto
prípade nedáva žiadne stanovisko a nevykonáva kontrolu tranzitu, nakoľko kontroluje len
dovoz a uvádzanie POR na trh.
7.15.1.5 Environmentálne záťaže
V oblasti odstraňovania a riešenia problematiky environmentálnych záťaží (opustené sklady
prípravkov) je schválený Štátny program sanácie environmentálnych záťaží. Legislatíva
upravuje pôsobnosť verejnej správy pre oblasť environmentálnych záťaží, podľa ktorého
rozhodovacím orgánom pre oblasť environmentálnych záťaží je Úrad životného prostredia.
Zneškodňovanie environmentálnych záťaži - starých prípravkov, ktoré sa stanú odpadom,
musí prebiehať v režime zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Držiteľ odpadu je povinný odpad zatriediť podľa Katalógu odpadov a odovzdať ho
oprávnenej osobe na nakladanie s takýmto druhom odpadu.
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Úradné kontroly i monitorovanie starých zásob POR, ktoré sa stali environmentálnou záťažou
na farmách realizuje ÚKSÚP podľa zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. Pre tento účel vydáva
ÚKSÚP každoročne metodický pokyn. Opustené sklady POR monitoruje a ich likvidáciu má
v kompetencii SAŽP SR.
7.15.1.6 Odpady s obsahom perzistentných organických látok (POPs odpadov)
V prípade, ak sa zistí u poľnohospodárskeho subjektu, že skladuje POR, ktoré obsahujú
POPs, vydáva ÚKSÚP rozhodnutia na zneškodnenie nepoužiteľných POR, ktoré sú v zmysle
zákona č. 405/2011 Z. z. už vedené ako ,,odpad“ a predstavujú potenciálne
nebezpečenstvo ohrozujúce životné prostredie. Vo vydanom rozhodnutí je stanovená lehota,
dokedy má subjekt zneškodniť staré POR vrátane POPs, a to firmou, ktorá má osvedčenie na
manipuláciu a likvidáciu nebezpečných odpadov. ÚKSÚP nariaďuje následné kontroly, kde sa
fyzicky zisťuje, či na základe vydaného rozhodnutia poľnohospodárske subjekty vykonali
nariadené zneškodnenie starých prípravkov. Pri následnej kontrole musí poľnohospodársky
subjekt predložiť fytoinšpektorovi ÚKSÚP sprievodný list o likvidácii nebezpečných
odpadov. V prípade nezlikvidovania starých prípravkov po uplynutí stanovenej
lehoty ÚKSÚP uloží pokutu.
7.15.2 Kontrolný systém pre rezíduá prípravkov na ochranu rastlín
Príslušné orgány: MPRV SR, MZ SR
ŠVPS SR, RVPS
ÚVZ SR, RÚVZ
Viacročný kontrolný program pre rezíduá pesticídov v potravinách a detskej výžive v
Slovenskej republike aktualizovaný pre roky 2015 až 2017 (príloha 23) obsahuje všetky
informácie.
7.16 Kontrolný systém pre GMO – pestovanie, krmivá, potraviny
7.16.1 Pestovanie geneticky modifikovaných rastlín
Príslušné orgány: MŽP SR
ÚKSÚP
MPRV SR
7.16.1.1 Autorizačný systém povoľovania nových GMO
Autorizačný systém povoľovania nových GMO na účel pestovania je v EÚ harmonizovaný
a založený na vedeckom hodnotení rizika úradom EFSA. Rozhodnutie na úrovni EÚ sa
vydáva na obmedzené obdobie, zvyčajne na 10 rokov. V súčasnosti je na účel úmyselného
zavádzania do životného prostredia, t. j. pestovania, autorizovaný jeden GMO, a to kukurica
MON 810. Pestovateľ, ktorý zamýšľa pestovať autorizované GMO je povinný okrem iného
oznámiť zámer kontrolnému ústavu spolu s odborným plánom pestovania a mať
zodpovedného zástupcu, ktorý má úspešne absolvované školenie o nakladaní s geneticky
modifikovanými rastlinami. Pestovateľ autorizovaných GM rastlín musí svoje porasty
umiestniť minimálne vo vzdialenosti ustanovenej v rámci koexistencie s ostatnými
pestovateľskými systémami (konvenčným, ekologickým manažmentom) uvedenej vo
vyhláške č. 69/2007 Z. z.. Produkcia z porastov autorizovaného GMO pre pestovanie musí
byť zabezpečene skladovaná oddelene od produkcie z ostatných pestovateľských systémov
a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 riadne označená.
7.16.1.2 Kontrola pestovania GM rastlín
Kompetencie ÚKSÚP sú ustanovené v §8 ods. 3 zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní
geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov.
Kontroly pestovateľov vykonávajú inšpektori OOaS v rámci pracovísk Bratislava, Zvolen,
Košice. Evidenciu pestovateľov vedie oddelenie uznávania množiteľských porastov. Ročný
plán kontrol v oblasti pestovania geneticky modifikovaných rastlín vypracováva kontrolný
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ústav na základe počtu pestovateľov uvedených v evidencii kontrolného ústavu v danom roku
a posúdenia miery porušení pestovateľmi v predchádzajúcich rokoch. K výkonu kontroly
inšpektorom slúžia metodické pokyny. Inšpektori vykonávajú odber vzoriek v zmysle zákona
č. 184/2006 Z. z..
7.16.1.3 Kontrola osív na nežiaducu prítomnosť GMO
Vzorky pre výkon kontroly odoberajú inšpektori OOaS systémom náhodných odberov v počte
každá päťdesiata vzorka pôvodne odobraná na uznávanie osiva príslušnej dávky. Z množstva
odobratých vzoriek sa odoberie počet vzoriek stanovený v Pláne odberu vzoriek osív na
stanovenie nežiaducej prítomnosti GMO. Pri osivách kukurice siatej dovezených z tretích
krajín sa vykonáva 100% kontrola. Ak sa potvrdí prítomnosť GMO v príslušnej dávke osiva
vyrobenej v SR, ÚKSÚP nariadi likvidáciu takéhoto osiva. Ak bolo vysiate, tak nariadi
zaoranie porastu, aby sa zamedzilo úniku časti modifikovanej rastliny podľa § 7 zákona č.
184/2006 Z. z.. Ak sa zistí nežiaduca prítomnosť GMO v osive čase riešenia žiadosti
o povolenie dovozu osiva z tretej krajiny, kontrolný ústav zakáže dovoz tohto osiva na územie
SR.
7.16.2 Kontrola geneticky modifikovaných krmív
Príslušné orgány: MPRV SR
ÚKSÚP
ÚKSÚP kontroluje dodržiavanie podmienok a zásad označovanie geneticky modifikovaných
krmív a obchodovanie s nimi v súlade s § 9 ods. 1 písm. l) zákona 271/2005 Z. z.
Kontrolu geneticky modifikovaných krmív vykonáva OKVZ ako súčasť kontrol krmív.
Kontrolu používania geneticky modifikovaných organizmov v krmivárskych podnikoch, ktoré
vyrábajú alebo uvádzajú na trh krmivá, ktoré pozostávajú z GMO, alebo ich obsahujú alebo
sú z nich vyrobené vykonávajú krmivárski inšpektori. Podrobný postup kontrolného systému
v oblasti krmív a výživy zvierat sa uvádza v bode 7.3.
7.16.3 Kontrola geneticky modifikovaných potravín
Príslušné orgány: ÚVZ SR
RÚVZ v SR
MPRV SR
ŠVPS SR
RVPS
7.16.3.1 Kontrola potravín v zariadeniach spoločného, potravín určených na osobitné
výživové účely a potravín pre dojčatá a malé deti
Inšpektori RÚVZ vykonávajú úradnú kontrolu potravín v súvislosti s prítomnosťou GMO
podľa §23 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 152/1995 Z. z. v prevádzkarniach spoločného
stravovania a pri príprave pokrmov a jedál na predajných miestach (vrátane pokrmov
rýchleho občerstvenia, cukrárskych výrobkov a nebalenej zmrzliny). Zároveň podľa § 23 ods.
2 písm. c) vykonávajú úradnú kontrolu výživových doplnkov, potravín určených na osobitné
výživové účely a potravín pre dojčatá a malé deti, vrátane ich internetového predaja.
Inšpektori RÚVZ postupujú podľa plánu pre úradnú kontrolu, ktorý vychádza zo zákona č.
152/1995 Z. z., zo stupňa epidemiologického rizika prevádzkarne, usmernení pre výkon
úradnej kontroly, ktoré vydáva ÚVZ SR a podľa jednotných vzorových záznamov pre výkon
úradnej kontroly.
Kontrola sa zameriava na vysledovateľnosť potravín a kontrolu
označovania. V prípade použitia schválenej zložky alebo potraviny vyrobenej na báze GMO
sa u hotových pokrmov a jedál vyžaduje zabezpečiť informáciu pre spotrebiteľa, napr.
v jedálnom lístku alebo vyvesením na viditeľnom mieste.
7.16.3.2 Kontrola potravín
V rámci úradných kontrol vykonávaných inšpektormi RVPS sa sleduje súlad v označení, aby
bola zabezpečená zhoda s druhou hlavou, druhej časti PK SR – Označovanie potravín
a nariadením (ES) č. 1829/2003 EP a R a nariadením (ES) č. 1830/2003 EP a R.
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Inšpektori sa zameriavajú hlavne na nasledovné komodity: sója a výrobky zo sóje, kukurica
a výrobky z kukurice, ryža a výrobky z nej a taktiež na neautorizované GMO.
Úradné kontroly a odber vzoriek vykonávajú na základe vypracovaných plánov pre odber
vzoriek a inšpektori postupujú podľa Usmernení k úradným kontrolám a k odberu vzoriek na
stanovenie GMO, vypracovanými ŠVPS SR. Pri tvorbe plánov sa vychádza zo zistení v rámci
úradných kontrol, notifikácií RASFF a z analýzy rizika.
Úradné kontroly potravín so zameraním na vysledovateľnosť a odber vzoriek sa vykonávajú
v celom reťazci, prednostne u dovozcov z tretích krajín, výrobcov potravín rastlinného
pôvodu, ako aj pri uvádzaní na trh a manipulácii s vyššie uvedenými surovinami
a potravinami rastlinného pôvodu (VO-sklady, obchodná sieť), vrátane sledovania prahovej
hodnoty 0,9% v rámci analyzovaných vzoriek. Jedná sa hlavne o kontroly náhodného výskytu
GMO u surovín a vo výrobkoch, ktoré nebudú mať v označení uvedené „vyrobené
z geneticky modifikovaných surovín“ a o kontroly na neautorizované produkty.
V prípade pozitívnych zistení (množstve nie vyššie ako 0,9 % zložiek potraviny) sa
vykonávajú následné kontroly a dôkaz že prítomnosť tohto materiálu je náhodná a
technologicky nevyhnutná, ako aj dodatočné úradné kontroly v prípade že množstvo je vyššie
ako 0,9 % zložiek potraviny, resp. sa zistí neautorizovaný produkt, pričom sa postupuje
v zmysle platnej legislatívy.
7.16.4 Laboratóriá
Rozbory vzoriek na prítomnosť GMO odobratých inšpektormi ÚKSUP vykonáva Oddelenie
molekulárnej biológie (OMB) ÚKSÚP. OMB vykonáva aj analýzu vzoriek krmív.
Laboratórium je akreditované podľa ISO/IEC 17025:2005. Vzorky odobraté počas úradnej
kontroly potravín inšpektormi RVPS a RÚVZ sú analyzované v laboratóriách VPÚ
v Bratislave a v Dolnom Kubíne. Laboratóriá sú akreditované podľa ISO/IEC 17025:2005.
7.17 kontrolný systém pre ekologickú poľnohospodársku výrobu a BIO potraviny
7.17.1 Ekologická poľnohospodárska výroba
Príslušné orgány: MPRV SR
ÚKSÚP
7.17.1.1 Registrácia a vedenie registrov
V systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby sa na ÚKSÚP registrujú žiadatelia
o registráciu na jednotlivé činnosti v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (ďalej len
„EPV“): Ekologický prevádzkovateľ zaoberajúci sa produkciou nespracovaných
poľnohospodárskych produktov a živých zvierat - rastlinná výroba, živočíšna výroba, zber
voľne rastúcich rastlín a ich častí, chov včiel; prevádzkovateľ zaoberajúci sa ekologickou
akvakultúrou; prevádzkovateľ – Spracovateľ - výroba potravín z ekologickej
poľnohospodárskej výroby, výroba osív z ekologickej poľnohospodárskej výroby, výroba
krmív z ekologickej poľnohospodárskej výroby, iný spracovateľ (balenie, označovanie ...);
prevádzkovateľ dovážajúci produkty z EPV z tretích krajín; prevádzkovateľ vyvážajúci
produkty z EPV do tretích krajín; iný prevádzkovateľ - prevádzkovateľ uvádzajúci produkty
z EPV na trh, skladovanie a/alebo distribúcia produktov z ekologickej poľnohospodárskej
výroby.
Registre ekologických prevádzkovateľov vedie ÚKSÚP podľa vykonávanej činnosti
nasledovne: register prevádzkovateľov zaoberajúcich sa produkciou nespracovaných
poľnohospodárskych produktov z EPV a EPV v konverzii, register prevádzkovateľov
zaoberajúcich sa chovom zvierat v EPV a EPV v konverzii, register prevádzkovateľov
zberajúcich sa voľne rastúcimi rastlinami a ich časti v EPV, register prevádzkovateľov
zaoberajúcich sa chovom včiel v EPV, register prevádzkovateľov - spracovateľov
zaoberajúcich sa výrobou potravín z EPV, register prevádzkovateľov - spracovateľov
vyrábajúcich osivá z EPV, register prevádzkovateľov - spracovateľov vyrábajúcich krmivá z
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EPV, register prevádzkovateľov - spracovateľov uchovávajúcich, baliacich alebo
označujúcich produktov z EPV, register prevádzkovateľov dovážajúcich produkty z EPV z
tretích krajín, register prevádzkovateľov vyvážajúcich produkty z EPV do tretích krajín a
register prevádzkovateľov uvádzajúcich produkty z EPV na trh, skladovanie, distribúcia
produktov z EPV.
ÚKSÚP taktiež vedie register ekologicky obhospodarovaných plôch, štatútov registrovanej
pôdy, kultúr pestovaných v EPV a oprávnených inšpekčných organizácií pre výkon
delegovaných úradných kontrol. ÚKSÚP tiež spracováva štatistické údaje a databázy
o realizácii EPV v SR.
7.17.1.2 Systém kontroly
V rámci EPV ÚKSÚP oprávňuje súkromné inšpekčné organizácie, vykonáva dozor nad
činnosťami inšpekčných organizácii, realizuje povinnosti a úlohy vyplývajúce z postavenia
príslušného orgánu pre EPV, manažuje databázu bioosív, udeľuje výnimky z pravidiel
v ekologickej poľnohospodárskej výroby, povoľuje neekologické vstupy do EPVa zostavuje
zoznamy povolených vstupov podľa typov látok.
Systém kontrol dodržiavania princípov a pravidiel v oblasti EPV je nadradeným systémom
k všeobecnému poľnohospodárskemu právu.
Úradné kontroly sa v systéme EPV realizujú na dvoch úrovniach:
- príslušným orgánom ÚKSÚP a
- oprávnenými súkromnými inšpekčnými organizáciami.
Súkromné inšpekčné organizácie pre oblasť EPV v SR oprávňuje ÚKSÚP v súlade s EÚ
právom a zákonom č.189/2009, a to pre výkon:
- inšpekcie dodržiavania princípov a pravidiel EPV ekologickými prevádzkovateľmi, a
- certifikácie produktov vyrobených v EPV.
Ekologická poľnohospodárska výroba predstavuje systém produkcie špeciálnej kvality BIO,
čím sa uplatňujú všetky základné zákony poľnohospodárskej výroby v určitom rozsahu, ako
1. Systém kontroly pre potravinové právo (viď kap. Potraviny)
2. Systém kontroly pre krmivové právo (viď kap. Krmivá)
3. Systém kontroly pre právne predpisy v oblasti zdravia zvierat (viď kap. Veterinárna oblasť)
4. Systém kontroly pre právne predpisy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat (viď
kap. Veterinárna oblasť)
5. Systém kontroly pre právne predpisy v oblasti zdravia rastlín (viď kap. Množiteľský
materiál pestovaných rastlín a rastlinolekárska starostlivosť)
6.Nadradený systém kontrol pre právne predpisy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej
výroby.
Pri spracúvaní ročných plánov kontroly sa berú do úvahy špecifické podmienky ekologickej
poľnohospodárskej výroby a uvádzania ekologických produktov na trh. Úradné plány
kontroly sú pripravované na základe výsledkov úradných kontrol z predchádzajúcich období,
odporúčaní misií/špecifických auditov FVO, notifikácií RASFF, stanovísk ÚKSÚP (systém
hodnotenia rizika pre ekologickú poľnohospodársku výrobu je v prílohe č. 8E).
Úradná kontrola ekologickej poľnohospodárskej výroby nemá regionálne zastúpenia a výkon
príslušného orgánu sa realizuje na jednom mieste v Bratislave. ÚKSÚP výkon kontroly
dodržiavania pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby a výkon certifikácie
ekologických produktov v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby delegoval,
v súlade s ustanoveniami zákona č. 189/2009 Z. z., a komunitárnou legislatívou, na inšpekčné
organizácie Naturalis SK, s.r.o. a Biokont CZ, s.r.o., ktoré sú pre túto činnosť akreditované a
majú príslušné svedčenia. Inšpekčné organizácie majú oprávnenie ÚKSÚP na výkon činnosti
na základe splnených požiadaviek: výkon inšpekcie v zmysle požiadaviek normy ISO/IEC
17020/2002 a výkon certifikácie v zmysle ISO/IEC 17065:2012.
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Kontrolná činnosť ÚKSÚP oprávnených inšpekčných organizácií Naturalis SK, s.r.o. a
Biokont CZ, s.r.o. sa vykonáva prostredníctvom inšpektorov pod vedením vedúceho
inšpekčného orgánu, certifikácia pod vedením vedúceho certifikačného orgánu. Činnosť
v rámci oboch oddelení je koordinovaná, usmerňovaná, kontrolovaná a vyhodnocovaná
vedúcimi oddelení.
Výkon inšpekcie inšpekčnými organizáciami Naturalis SK, s.r.o. a Biokont CZ, s.r.o. sa
vykonáva v dvoch líniách: kontrola dodržiavania pravidiel EPV ekologickými
prevádzkovateľmi a následné vydávanie certifikátov pre ekologické produkty.
Naturalis SK s.r.o. a Biokont CZ, s.r.o. sú zapísané v registri kontrolných organizácií EÚ pre
EPV. ÚKSÚP vykonáva dozor nad činnosťami inšpekčných organizácií nasledovnými
spôsobmi – dozor v sídle inšpekčnej organizácie(kancelársky audit, inšpekcia), audit výkonu
kontroly inšpektorom Naturalis SK, s.r.o. a Biokont CZ, s.r.o. u ekologického
prevádzkovateľa svedeckého auditu a preskúmania auditom. ÚKSÚP spolupracuje
s príslušnými orgánmi iných členských štátov EÚ i prostredníctvom softvéru – OFIS.
Prostredníctvom tohto systému sa notifikujú predpísané informácie a súbory dát.
Úradné kontroly sa vykonávajú u registrovaných ekologických prevádzkovateľov. Úradné
kontroly vykonávajú ekologickí inšpektori ÚKSÚP v rámci celého systému EPV. Všetky
postupy používané inšpektormi sú riadne zdokumentované a inšpektori pri úradnej kontrole
využívajú pre jednotný výkon kontroly metodické pokyny a usmernia (zoznam platných
pokynov je v prílohe č. 25). Úradné kontroly môžu byt ohlásené a neohlásené. Výkon úradnej
kontroly ÚKSÚP ako aj Naturalis SK, s.r.o. a Biokont CZ, s.r.o. je zameraný na určitý druh
činnosti prevádzkovateľa alebo na celkové hospodárenie a dodržiavanie ekologických
pravidiel. V zmysle požiadaviek právnych predpisov upravujúcich oblasť EPV sa najmenej
jedenkrát do roka vykonáva úplná fyzická kontrola všetkých zaregistrovaných
prevádzkovateľov a to inšpekčnými organizáciami Naturalis SK, s.r.o. a Biokont CZ, s.r.o..
Okrem týchto kontrol sa inšpekčnými organizáciami vykonávajú aj náhodné kontroly na
základe hodnotenia rizika (príloha č. 8E), pričom sa berú do úvahy najmä výsledky
predchádzajúcich úradných kontrol. Naturalis SK, s.r.o. a Biokont CZ, s.r.o. úzko
spolupracujú s ÚKSÚP, s relevantnými orgánmi úradnej kontroly v rámci ich kompetencií a
podieľa sa na výmene skúseností s inšpekčnými organizáciami z iných členských štátov EÚ.
Naturalis SK, s.r.o. a Biokont CZ, s.r.o. majú potrebný počet zamestnancov, aby mohol plniť
povinnosti inšpekčnej organizácie s delegovanými úlohami v oblasti EPV. Zamestnanci majú
potrebné vzdelanie, absolvované školenia, odborné znalosti, zručnosti a prax pre vykonávanie
kontrol v požadovanom rozsahu a objeme. Inšpektori EPV sa zúčastňujú školení podľa plánu
školení a ďalšieho vzdelávania vypracovaného na kalendárny rok. Plán školení zohľadňuje
nové právne predpisy, postupy v rámci kontrolnej činnosti (vrátane certifikácie produktov)
a nové poznatky v oblasti produkcie spracovaných a nespracovaných produktov z EPV.
Školenia sa organizujú interne na úrovni inšpekčnej organizácie a na úrovni ÚKSÚP sa
realizujú odborné pracovné stretnutia. Príprava nových inšpektorov zahŕňa etapu
oboznamovania sa, pracovnú etapu pod dohľadom skúsených zamestnancov (inšpekčné
organizácie majú určený minimálny počet kontrol pod dohľadom) a pokračujúcu prípravu
počas zamestnania zabezpečujúcu súlad s potrebami výkonu delegovaných činností
z ÚKSÚP.
Naturalis SK, s.r.o. a Biokont CZ, s.r.o. majú zdokumentované používané metódy a postupy
kontroly, za účelom posúdenia zhody s platnými slovenskými právnymi predpismi a právom
EÚ. Všetky používané metódy a postupy kontroly (vrátane certifikácie) sú pravidelne
aktualizované a sú dostupné všetkým zamestnancom. Pre každú kontrolovanú činnosť majú
Naturalis SK, s.r.o. a Biokont CZ, s.r.o. vypracované osobitné tlačivá (checklisty). Osobitne
sú vypracované postupy ohľadne prihlášky ku kontrole ako aj pre certifikáciu, ako aj postup
v rámci vstupnej kontroly a zdokumentovaný je aj proces a systém prípravy pracovníkov.
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ÚKSÚP vykonáva dozor nad delegovanými činnosťami inšpekčnej organizácie nasledovnými
spôsobmi:
- kancelársky audit/ inšpekcia v sídle inšpekčnej organizácie vykonaná z rôznych
podnetov a pre rôzne ciele ( napr. aj osobitný audit/ inšpekcia alebo mimoriadny audit/
inšpekcia),
- svedecký audit a preskúmanie auditom inšpektorov oprávnených inšpekčných
organizácií u ekologických prevádzkovateľov (neohlásenou formou).
V prípade zistených nezhôd orgán ÚKSÚP môže vyzvať oprávnenú inšpekčnú organizáciu na
výkon spoločnej kontroly/ auditu u ekologického prevádzkovateľa.
ÚKSÚP spolupracuje s príslušnými orgánmi iných členských štátov EÚ i prostredníctvom
softvéru OFIS. Prostredníctvom tohto systému sa notifikujú predpísané informácie a súbory
dát.
7.17.1.3 Kontrola importu
Od 1. júla 2014 je import produktov z EPV z tretích krajín do európskeho spoločenstva
možný len dvomi spôsobmi. Prvý spôsob je import z uznanej tretej krajiny, ktorá je uvedená
na zozname tretích krajín v prílohe III nariadenia Komisie (ES) č. 1235/2008 z 8. decembra
2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č.
834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín
v znení neskorších predpisov Argentína, Austrália, Kanada, India, Izrael, Japonsko, Kostarika,
Spojené štáty americké, Švajčiarsko, Tunisko a Nový Zéland). Druhý spôsob je import
z tretej krajiny, kde kontrolu a certifikáciu vykonáva uznaná inšpekčná organizácia na účely
rovnocennosti. To znamená v praxi, že import z tretích krajín je možný len u tých produktov
z ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktoré boli certifikované jednou z uznaných
inšpekčných organizácií uvedenej v prílohe IV nariadenia Komisie (ES) č. 1235/2008 z 8.
decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES)
č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích
krajín v znení neskorších predpisov. Iný spôsob importu produktov z EPV z tretích krajín do
európskeho spoločenstva nie je v súčasnosti možný.
V súlade s platnou legislatívou musí každý kto plánuje dovážať a dováža produkty
z ekologickej poľnohospodárskej výroby z tretích krajín do európskeho spoločenstva musí
byť registrovaný v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby, musí podliehať kontrole
a musí každý dovoz hlásiť svojej zvolenej inšpekčnej organizácií. Dovoz produktov
z ekologickej poľnohospodárskej výroby z tretích krajín do európskeho spoločenstva bez
splnenia si uvedených náležitosti nie je dovolený.
Súčasťou každej zásielky do európskeho spoločenstva musí byť „Certifikát o inšpekcii pre
dovoz produktov z ekologickej výroby do ES“.
V budúcnosti sa plánuje prejsť na nový systém elektronickej certifikácie v oblasti importov
produktov z ekologickej poľnohospodárskej výroby z tretích krajín do európskeho
spoločenstva.
Tým, že je zaručená garancia bio kvality u produktov z ekologickej poľnohospodárskej
výroby z tretích krajín, tým že import je možný len hore popísanými spôsobmi, už nie je
podmienkou kontrola každej zásielky na colnici oprávnenou inšpekčnou organizáciou.
7.17.1.4 Úradná kontrola GMO v systéme ekologickej výroby
ÚKSÚP zodpovedá za výkon úradných kontrol aj pre oblasť GMO v systéme EPV v súlade
s legislatívou. Zákazu používania GMO, ako aj výrobkov vyprodukovaných z GMO
a pomocou GMO sa uplatňuje na všetkých stupňoch ekologickej produkcie. Úradné kontroly
zamerané na GMO sa realizujú na dvoch úrovniach:
- príslušným orgánom - ÚKSÚP a
- oprávnenými inšpekčnými organizáciami v súčasnosti Naturalis SK s.r.o. a Biokont
CZ s.r.o.
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Oprávnené inšpekčné organizácie pre oblasť ekologickej poľnohospodárskej výroby v SR
oprávňuje ÚKSÚP v súlade s EÚ právom a zákonom č.189/2009, a to pre výkon:
- inšpekcie dodržiavania princípov a pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby
ekologickými prevádzkovateľmi, vrátane zákazu GMO vykonávanej u každého
ekologického prevádzkovateľa, a
- certifikácie produktov vyrobených v ekologickej poľnohospodárskej výroby resp.
odoberania certifikátov biokvality v prípade použitia GMO vstupov alebo výskytu
GMO nad limitom povolenú hodnotu.
Národné plány kontrol a auditov v SR spracováva ÚKSÚP na základe analýzy rizika.
Príslušný orgán pre ekologickú poľnohospodársku výrobu v prípade pozitívneho GMO nálezu
spolupracuje s príslušnými orgánmi iných členských štátov EÚ i prostredníctvom softvéru –
OFIS. Delegovaný výkon kontrol z ÚKSÚP na inšpekčné organizácie sú zamerané aj na
kontrolu výskytu GMO a vykonávajú sa prostredníctvom inšpektorov inšpekčnej organizácie.
V prípade zistení GMO oprávnená inšpekčná organizácia:
- odoberie biocertifikát predmetnému produktu;
- zabezpečí odstránenie označenia biokvality z predmetného produktu;
- zaradí predmetného ekologického prevádzkovateľa medzi rizikových;
- odstupuje nezhodu na príslušný orgán za účelom udelenia sankcie.
7.17.2 BIO potraviny
Orgány veterinárnej správy ŠVPS SR vykonávajú úradné kontroly potravín v oblasti
ekologickej poľnohospodárskej výroby v rámci „všeobecného potravinového práva“ (nie
v rámci osobitnej legislatívy pre ekologickú poľnohospodársku výrobu), pretože nie sú
príslušnými orgánmi štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa
zákona č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe (príslušným orgánom je
ÚKSÚP). V rámci strategického cieľa „Ochrana spotrebiteľov pred klamaním (kontrola
označovania a zloženia potravín)“ sa vykonáva úradný odber vzoriek, ktorý je zameraný na
označovanie (klamlivé alebo zavádzajúce). Plánovanie a odber vzoriek je súčasťou
plánovaného odberu produktov/potravín živočíšneho pôvodu, pričom v prípade PPP v oblasti
ekologickej poľnohospodárskej výroby sa vychádza napr. zo Zelenej správy, zo zoznamu
registrovaných prevádzkovateľov pre ekologickú poľnohospodársku výrobu v SR.
Potraviny rastlinného pôvodu viď. bod 7.12.
7.18 Politika kvality
Príslušné orgány: MPRV SR
ŠVPS SR, RVPS
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
7.18.1 Kontrola pred uvedením na trh
MPRV SR delegovalo výkon kontroly na dve organizácie - ŠVPS SR a EUROFINS
BEL/NOVAMANN s.r.o., ktoré sú akreditované v zmysle požiadaviek EN 45011:1198.
BEL/NOVAMANN s.r.o – organizačná schéma:
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EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. vykonáva kontrolu u výrobkov s CHOP, CHZO, ZTŠ
a liehovín so ZO podľa zákona č. 152/1995 Z. z. a na základe autorizácie MPRV SR,
nakoľko certifikačný orgán CERTEX, ktorý je súčasťou spoločnosti je akreditovaný podľa
normy EN 45011. Spoločnosť EUROFINS BEL/NOVAMANN, s. r. o. pripravuje plán
kontroly overovania špecifikácii na základe relevantných údajov získaných z MPRV SR,
týkajúcich sa ukončenia schvaľovacích procesov jednotlivých výrobkov s CHOP, CHZO a
ZTŠ a liehovín so ZO a následne uzatvorenia zmluvného vzťahu so žiadateľmi o takúto
kontrolu, plán zasiela spoločnosť na MPRV SR. Spoločnosť zabezpečuje potrebnú ročnú
aktualizáciu plánu, a to vždy v mesiaci január nasledujúceho roka. Súčasťou plánu kontroly je
aj plán odberu vzoriek. Odber vzoriek je zabezpečený pri každej jednotlivej kontrole
overovania dodržiavania špecifikácie výrobku a u každého výrobcu takéhoto výrobku.
Spoločnosť EUROFINS BEL/NOVAMANN, s. r. o. pre potreby autorizovanej činnosti vedie
databázu pestovateľov a výrobcov poľnohospodárskych výrobkov a potravín s CHOP, CHZO
a ZTŠ a liehovín so ZO. Frekvencia kontrol sa je v súlade s komunitárnou legislatívou.
Vzorky sú analyzované v laboratóriách spoločnosti EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.,
ktoré sú akreditované podľa EN 17025.
Certifikačný orgán spoločnosti EUROFINS BEL/NOVAMANN, s. r. o. vykonáva v procese
certifikácie typu výrobku a kontroly certifikovaného výrobku (KCV) potrebné inšpekcie u
každého výrobcu zamerané na kontrolu dodržiavania podmienok a požiadaviek špecifikácie
poľnohospodárskeho výrobku a potraviny s CHOP, CHZO a ZTŠ a liehoviny so ZO.
Kontrolný orgán sa pri výkone kontroly riadi akreditovaným postupom uvedeným v príručke
kvality autorizovanej osoby. Na jednotlivé výrobky CHOP, CHZO, ZTŠ a liehovín so ZO má
vypracované a nezávislou komisiou schválené certifikačné schémy. Podmienkou je
uzatvorenie zmluvy s jednotlivými vlastníkmi registrovanej špecifikácie na výrobok s CHOP,
CHZO, ZTŠ a liehoviny so ZO alebo výrobcami, ktorý sa prihlásili k dodržiavaniu takýchto
špecifikácii. Kontrolný orgán kontroluje každého výrobcu samostatne, a to podľa schémy
certifikačného systému CERTEX, v zmysle ISO/IEC Pokynu 67:2004 – základy certifikácie
produktov. Používané certifikačné schémy:
- VCHZO – 03/05.06.0986 – Slovenská bryndza
- VCHZO - 04/07.12.2009 – Spišská borovička

68

- VCHZO – 05/01.05.2011 – Tekovský salámový syr
- VCHZO – 06/01.05.2011 – Zázrivský korbáčik, Oravský korbáčik
- VZTŠ – 01/04.04.2011 – Špekačky, Spišské párky, Liptovská saláma, Lovecká saláma.
V rámci procesu certifikácie typu výrobku je vykonaná kontrola vytvorených podmienok na
zabezpečenie špecifikáciou stanovených požiadaviek, odobratá vzorka predmetného výrobku
za účelom analýzy požadovaných fyzikálno-chemických, mikrobiologických požiadaviek.
Senzorické posudzovanie výrobkov je súčasťou kontroly, ktoré organizačne zabezpečí
kontrolný orgán. Spôsob a schéma vykonávania senzorického posudzovania je dohodnutá so
zmluvným partnerom. Panel hodnotiteľov je zložený zo zástupcov výrobcov a vybraných
špecialistov. Osobitne je vykonané posúdenie označenia registrovaného výrobku. Ak na
základe výsledkov jednotlivých etáp kontroly je zistená zhoda so špecifikáciou, certifikačný
orgán vystaví na výrobok certifikát. V prípade nepotvrdenia zhody certifikačný orgán
výrobcovi doručí výzvu na odstránenie nedostatkov a po odstránení nedostatkov opätovne
vykoná posúdenie zhody so špecifikáciou. Ak certifikačný orgán opätovne zistí nezhodu so
špecifikáciou, odmietne výrobok certifikovať. Nakoľko EN 45011 kladie za povinnosť
akreditovaným certifikačným orgánom vykonávať dozor - kontrolu nad certifikovanými
výrobkami, je u certifikovaných výrobkov s CHOP, CHZO a ZTŠ a liehovín so ZO v cca 12
mesačných intervaloch vykonávaná kontrola certifikovaného výrobku (KCV), v rozsahu ako v
procese certifikácie výrobku.
7.18.2 Kontrola po uvedení na trh
Úradné kontroly CHZO, CHOP, ZTŠ a liehovín so ZO na trhu vykonávajú RVPS
v obchodnej sieti, skladoch potravín, distribučných centrách a veľkoobchodných predajniach.
Frekvencia úradných kontrol je každoročne plánovaná na základe výsledkov kategorizácie
jednotlivých prevádzkarní v predchádzajúcom roku alebo najmenej jeden krát ročne, ak ide o
sklady potravín živočíšneho pôvodu. Systém kategorizácie bol vypracovaný ŠVPS SR na
základe hodnotenia rizika a rozdeľuje predajne do troch kategórií, pričom každej kategórii
prislúcha iná frekvencia úradných kontrol. Úradné kontroly pozostávajú z overenia, či sa v
predajni vyskytujú potraviny s označením CHZO, CHOP, ZTŠ a liehovín so ZO. Ak sa takéto
výrobky v prevádzkarni (predajňa, sklad, distribučný sklad, veľkoobchodná predajňa)
vyskytujú, do záznamu z úradnej kontroly sa uvedú podrobné údaje o týchto výrobkoch
(presný originálny názov výrobku, výrobca, druh výrobku, druh použitého symbolu a pod.).
Následne v elektronickej databáze EÚ „DOOR“ sa overí oprávnenosť použitia loga na
výrobkoch. V prípade zistenia neoprávneného použitia loga na potravine sa v predajni vykoná
dodatočná úradná kontrola, pri ktorej sa zhotoví aj fotodokumentácia tejto potraviny. V
prípade zistenia nedostatkov sa celá dokumentácia z úradnej kontroly zasiela na ŠVPS SR,
ktorá informácie z kontroly konzultuje s povereným pracovníkom MPRV SR a v prípade
potreby dohodne ďalší postup (napr. konzultácia s príslušným kontrolným orgánom v krajine
pôvodu, a pod.).
Ak sa potvrdí nesprávne označenie výrobku, postupujú RVPS podľa platnej legislatívy.
Postup výkonu úradných kontrol v oblasti Politiky kvality EÚ je v dokumentovaných
postupoch ŠVPS SR. Z každej úradnej kontroly potravín je inšpektorom vypracovaný
písomný Záznam o úradnej kontrole, ktorého kópia je poskytnutá prevádzkovateľovi
potravinárskeho podniku. Tento má priamo v zázname možnosť vyjadriť sa ku všetkým
opísaným zisteniam. Následne inšpektor zapíše výsledky aj do elektronickej databázy
úradných kontrol, ktorá je spravovaná ŠVPS SR a kde je vytvorená osobitná kolónka
„Politika kvality“. Školenia inšpektorov prebiehajú podľa Národného plánu vzdelávania
inšpektorov, do ktorého sú aktuálne podľa potreby zaraďované informácie zo všetkých oblastí
výkonu úradných kontrol vrátane Politiky kvality EÚ.
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7.19 Prírodná minerálna voda, pramenitá voda a balená pitná voda
Príslušné orgány: MZ SR
IKŽ
ÚVZ SR
RÚVZ
7.19.1 Kontrola zdrojov prírodných minerálnych vôd - PMV
Úradná kontrola uznaných zdrojov PMV sa v SR vykonáva v súlade s platnou národnou
a komunitárnou legislatívou. Fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické analýzy zo
zdrojov PMV, vrátane odberu vzoriek, vykonávajú akreditované (neštátne) laboratória, ktoré
si zmluvne vyberá držiteľ povolenia ŠKK využívať prírodný minerálny zdroj (výrobca PMV
plnenej do spotrebiteľských obalov) a finančne ich hradí. Všetky laboratóriá, ktoré môžu
vykonávať odber vzoriek a analýzy PMV sú v zmysle zákona č. 538/2005 Z. z. zapísané do
zoznamu ŠKK. Do zoznamu ŠKK boli zapísané akreditované laboratóriá, ak spĺňali
požiadavky podľa §12 vyhlášky MZ SR č. 100/2006 Z. z. Všetky vybrané laboratóriá (viď
bod 2.3.2.) vykonávajúce vyššie uvedené analýzy vzoriek pre potreby úradnej kontroly IKŽ
spĺňajú požiadavky podľa čl. 12 nariadenia EP a ER (ES) č. 882/2004. Tieto laboratória sú
akreditované SNAS), ČIA a nemeckou akreditačnou službou DAP, ktoré sú riadnymi členmi
EA a členmi IAF, ILAC, v zmysle EN ISO/IEC 17 025:2005. IKŽ raz za štyri roky vykonáva
audit akreditovaných laboratórií oprávnených vykonávať fyzikálne, chemické,
mikrobiologické a biologické analýzy. Odbery vzoriek PMV zo zdrojov a následné analýzy sa
vykonávajú 2x v kalendárnom roku v rozsahu základnej analýzy a jedenkrát za dva roky v
rozsahu rozšírenej analýzy. Výsledky analýz vypracované príslušným akreditovaným
laboratóriom sú výrobcovia povinní predkladať a odosielať do 30 dní odo dňa odberu vzoriek
pre potreby úradnej kontroly na IKŽ, v zmysle rozhodnutí o povolení na využívanie
prírodného minerálneho zdroja. IKŽ dodržiavanie intervalov odberu vzoriek pre vykonávanie
analýz ako aj samotné výsledky analýz kontroluje a vyhodnocuje, v prípade potreby má
kompetenciu prijímať príslušné opatrenia; zároveň sa vkladajú do databázy Centrálneho
informačného systému IKŽ. V prípade zistenia zmien fyzikálnych, chemických,
mikrobiologických a biologických ukazovateľov PMV zo zdroja nad legislatívne stanovený
limit, IKŽ môže určiť opakovanie kontrolnej analýzy, a ak sa vlastnosti prírodného
minerálneho zdroja zmenili tak, že prestal spĺňať podmienky uvedené v povolení na jeho
využívanie, ŠKK začne konanie o zrušenie povolenia využívať zdroj (§ 17 ods.7 zákona č.
538/2005 Z. z.). Zároveň v prípade, že PMV prestane spĺňať legislatívne stanovené
požiadavky, alebo záchytné zariadenie zdroja by bolo v takom technickom stave, ktorý
neumožňuje odber PMV, ŠKK začne konanie vo veci zrušenia uznania prírodnej minerálnej
vody. IKŽ pri výkone úradnej kontroly kontroluje a vyhodnocuje výsledky analýz a taktiež
kontroluje a vyhodnocuje vykonávanie režimového sledovania zdrojov, ktorých rozsah má
každý výrobca určené v povolení využívať zdroj. Režimové sledovanie hydrogeologických,
chemických, fyzikálnych, mikrobiologických a biologických ukazovateľov zdrojov,
pozorovacích vrtov, pozorovacích objektov a meteorologických ukazovateľov príslušného
územia sú vykonávané prostredníctvom monitorovacieho systému zdrojov na jednotlivých
lokalitách (Lokálny informačný systém – ďalej len „LIS“), ktoré sú napojené na centrálny
monitorovací systém MZ SR (CIS). V prípade potreby IKŽ prijíma opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov a pri zistení neplnenia povinností zo strany držiteľov povolenia
využívať zdroj pripravuje návrhy a podklady pre ŠKK na uloženie pokuty.
ŠKK vydáva povolenia na úpravu PMV, ktorá môže byť vykonávaná: oddeľovaním
nestabilných zložiek, najmä zlúčenín železa a síry, ak sa uskutočňuje filtráciou, dekantáciou
alebo po okysličení, oddeľovaním zlúčenín železa, mangánu, síry a arzénu uskutočňovaného
prostredníctvom vzduchu obohateného o ozón, oddeľovaním iných nežiaducich zložiek a
pridávaním, čiastočným alebo úplným odstraňovaním oxidu uhličitého uskutočňovaným
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výlučne fyzikálnymi metódami. IKŽ v rámci súčinnosti oznamuje rozhodnutie o povolenej
úprave prírodnej minerálnej vody ÚVZ SR a príslušným RÚVZ SR.
Analýzy úradne odobratých vzoriek vykonávajú poverené laboratória viď bod. 2.3.
7.19.2 Úradné kontroly zdravotnej bezpečnosti
Podľa §23 ods. 2 písm. c) zákona č. 152/1995 Z. z. inšpektori RÚVZ v rámci úradnej
kontroly vo výrobe, manipulácii a uvádzaní na trh potravín pre dojčatá a malé deti, kladú
dôraz na uplatňovanie princípov zdravotnej bezpečnosti a označovania na minerálnu,
pramenitú a balenú pitnú vodu pre dojčatá. Inšpektori RÚVZ pri výkone úradnej kontroly vo
výrobe, manipulácii a uvádzaní na trh minerálnej, pramenitej a balenej pitnej vody určenej pre
dojčatá sa zameriavajú na kontrolu fyzikálno-chemických a mikrobiologických kritérií.
Osobitný dôraz je kladený na kontrolu hladín a dodržiavanie limitov dusitanov a dusičnanov
ako rizikového faktoru vzniku methemoglobinémie, vzhľadom na to, že uvedená voda sa
používa na prípravu dojčenskej stravy. Pozornosť je zameraná tiež na kontrolu označovania,
vrátane výživových a zdravotných tvrdení a upozornení. Pri definovaní kritérií pre úradnú
kontrolu sa vychádza okrem uvedeného z príslušnej legislatívy a systému RASFF.
Laboratórne vyšetrovanie vzoriek vody odobratých v rámci plánu úradnej kontroly je
vykonávané v úradných laboratóriách ÚVZ SR (1) a RÚVZ (10).
7.20 Materiály a predmety určené na styk s potravinami
Príslušné orgány: ÚVZ SR
RÚVZ
7.20.1 Úradná kontrola
V SR môžu byť uvádzané na trh iba materiály a predmety určené na styk s potravinami, ktoré
spĺňajú požiadavky týchto legislatívnych predpisov :
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004,
- Výnos MP SR a MZ SR č. 1799/2003-100 v znení neskorších predpisov
Úradná kontrola materiálov a predmetov určených na styk s potravinami zahŕňa materiály
a predmety z plastov, regenerovaných plastov, kovov, papiera a lepenky, regenerovanej
celulózy, elastomérov a gumy na báze prírodného alebo syntetického kaučuku, keramiku,
sklo, textil, drevo a korok a materiály a predmety povrchovo upravené a aktívne a inteligentné
materiály a predmety. Rozsah úradných kontrol je cielene zameraný na rizikové ukazovatele
v závislosti od materiálového zloženia; sleduje sa špecifická migrácia látok, ktorá sa
porovnáva so špecifickým migračným limitom, vykonáva sa kontrola dokumentácie ako
i ďalšie špecifické kontroly (označovanie, vysledovateľnosť, skladovanie atď.). Pri definovaní
špecifických kritérií bezpečnosti výrobkov sa vychádza z legislatívnych požiadaviek,
z frekvencie a rozsahu hlásených nebezpečných výrobkov v systéme RASFF a výsledkov
úradných kontrol z predchádzajúcich rokov. Úradné kontroly sa vykonávajú v celej fáze od
výroby až po distribúciu so zameraním na výrobcov, ktorých kontrola sa vykonáva
prostredníctvom auditu pracovníkmi RÚVZ a so zameraním na dovozcov, ktorých kontrola
sa vykonáva minimálne raz do roka.
7.21 Prídavné látky, arómy a enzýmy
Príslušné orgány: ÚVZ SR
RÚVZ
7.21.1 Úradné kontroly
V SR môžu byť uvádzané na trh len prídavné látky a arómy spĺňajúce harmonizovanú
legislatívu (nariadenie Komisie č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách, nariadenie
Komisie č. 1334/2008). Kontrola dovozu prídavných látok a aróm sa vykonáva v sídle
dovozcu. Monitorovanie príjmu prídavných látok v potravinách prebieha v súlade s článkom
27 nariadenia EP a Rady (ES) 1333/2008. V prípade monitorovania aróm sa vychádza
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z článku 20 nariadenia EP a Rady (ES) č. 1334/2008. Úradná kontrola v pôsobnosti RÚVZ je
zameraná na kontrou používateľa prídavnej látky (výrobcu potravín – kontrola prídavnej látky
určenej na ďalšie použitie), kontrou prídavnej látky na trhu (kontrola prídavnej látky
v potravine), kontrolu výrobcu prídavnej látky. Do kontroly prídavných látok patrí kontrola
farbív, konzervačných látok a iných prídavných látok, vrátane aróm do potravín
a potravinárskych enzýmov.
Pri kontrole sa postupuje podľa plánu a usmernení ÚVZ SR, pričom predmetom kontroly v
prípade prídavnej látky určenej na ďalšie použitie do potravín je napr. špecifikácia čistoty
prídavnej látky podľa špecifikačného listu výrobcu v porovnaní s legislatívnymi
požiadavkami, kontrola označovania prídavnej látky. Inšpektori RÚVZ vykonajú odber
vzorky na kontrolu špecifikácie čistoty prídavnej látky a kontrolu účinnosti plánu HACCP
u výrobcu.
Kontrola prídavnej látky v potravine sa zameriava na pôvod a bezpečnosť prídavnej látky
údaje o dodávateľovi, špecifikácia čistoty prídavnej látky – špecifikačný list výrobcu;
označovanie prídavnej látky na obale potraviny a možnosti použitia prídavnej látky v danej
potravine. Inšpektori vykonávajú odber vzorky na kontrolu prítomnosti nepovolených
prídavných látok a/alebo na kontrolu a/alebo na kontrolu povoleného množstva prídavnej
látky . V prípade kontroly prídavnej látky určenej pre konečného spotrebiteľa je kontrola
zameraná na označovanie prídavnej látky na spotrebiteľskom obale výrobku ,
na možnosti odporúčaného použitia prídavnej látky do potraviny.
Inšpektori vykonajú odber vzorky potraviny na kontrolu prítomnosti nepovolených
prídavných látok a/alebo na kontrolu nepovoleného použitia prídavných látok a/alebo na
kontrolu použitého množstva povolenej prídavnej látky.
V rámci kontroly označovania prídavných látok je venovaná pozornosť aj kontrole
dodržiavania špecifického označenia potravinárskych farbív týkajúceho sa zdravotných
účinkov, resp. iných upozornení súvisiacich s prídavnými látkami.
V rámci monitoringu spotreby vybraných prídavných látok do potravín RÚVZ sledujú
spotrebu vybraných prídavných látok formou dotazníkovej metódy spotreby potravín
vybraných vekových skupín dospelej populácie a laboratórneho vyšetrenia vytypovaných
potravín, podľa jednotnej metodiky, ktorú pripravuje a každoročne aktualizuje ÚVZ SR.
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