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AS  1 ÚVOD 
 
 
Táto Európska príru ka pre správnu prax pre priemyselnú v robu bezpe n ch 
k mnych surovín je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady, ktor m sa 
stanovujú po iadavky na hygienu krmív (nariadenie . 183/2005/ES), najmä s 
lánkami 20 a  22, ktoré podporujú vypracovanie príru iek pre správnu prax v oblasti 

hygieny a uplat ovanie zásad HACCP. 
 
Cie om implementácie tejto príru ky je podpori  zavedenie opatrení na zaistenie 
bezpe nosti k mnych surovín, prevádzkovanie podnikov v súlade s európskymi 
po iadavkami na hygienu krmív a dokumentom Codex Alimentarius a zlep enie 
vysledovate nosti. 
 
Táto príru ka bola vypracovaná v rámci Európskej platformy pre k mne zlo ky (EFIP): 
www.efip-ingredients.org v spolupráci so zdru ením v robcov k mnych zmesí (FEFAC) 
( al ie informácie sú uvedené v Prílohe 1). Táto príru ka bola vypracovaná tak, aby 
bola porovnate ná a/alebo v súlade s in mi príru kami alebo kódexmi postupov, v 
súlade so tandardom EFIP pre k mne zlo ky pre odvetvové príru ky (Porovnávací 
kódex)1. Tento porovnávací kódex má slú i  ako transparentn  a objektívny základ na 
porovnávanie a vzájomné uznávania systémov riadenia bezpe nosti krmív. 
 
ivo í na v roba zohráva v po nohospodárstve Európskeho spolo enstva v znamnú 

úlohu. Jej ivotaschopnos  je závislá od dôvery spotrebite ov v bezpe nos  vyrában ch 
ivo í nych produktov a od dostupnosti krmív, ktoré nemajú nepriazniv  vplyv na 

zdravie chovan ch zvierat. 
 
Európska únia vytvorila ve mi rozsiahly regula n  systém, ktor  je zameran  na 
zaistenie bezpe nosti v celom potravinovom re azci. Tento regula n  systém zah a 
v eobecné zásady pre zainteresovan ch prevádzkovate ov a orgány, hygienické 
predpisy pre prevádzkovate ov, normy pre bezpe nos  krmív a pravidlá pre kontroly 
vykonávané orgánmi. Tento nov  právny rámec zabezpe uje potrebnú harmonizáciu 
pravidiel v oblasti bezpe nosti krmív na úrovni Európskeho spolo enstva. Vyt ené 
ciele sa dajú splni  len s plnou anga ovanos ou zainteresovan ch prevádzkovate ov. 
Odvetvové zdru enia mô u zohráva  úlohu pri podpore svojich prevádzkovate ov pri 
dosahovaní t chto cie ov. 
 
Základnou zásadou potravinového/krmivového práva je, e ka d  prevádzkovate  
v re azci musí prija  vlastnú zodpovednos  za poskytovanie bezpe n ch produktov. 
Právne predpisy stanovujú opatrenia, ktoré prevádzkovate  musí zavies  na 
dosiahnutie tohto cie a. Prevádzkovate  bude uplat ova  tieto v eobecne formulované 
pravidlá a v rámci toho ich prispôsobí tak, aby slú ili bezpe nosti krmív z poh adu 
podniku. Táto innos  mô e by  harmonizovaná na úrovni odvetvia, pri om v sledok 
by mali vníma  v etci partneri v re azci. Základnou zásadou tejto príru ky je preto 
subsidiarita bezpe nosti potravinového a krmivového re azca a samostatné riadenie 
bezpe nosti krmív.  
 
Ustanovenia tejto príru ky boli vypracované v súlade s platn mi ustanoveniami 
usmer ujúcich dokumentov, ktoré sa u  v nieko k ch odvetviach európskeho 
potravinového re azca uplat ujú alebo ktor ch uplat ovanie sa pripravuje. Táto 

                                                             
1  Pozri www.efip-ingredients.org/Default_files/page0001.htm 
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príru ka bola vypracovaná aj v súlade s niektor mi pravidlami riadenia stanoven mi 
v ISO22000:2005. 
 
Cie om tejto príru ky je zabezpe i  rovnakú úrove  ochrany pred nebezpe enstvami 
súvisiacimi s krmivom, aká sa predpokladá v právnych predpisoch.  
 
Skuto nos , e prístup HACCP ako mana érsky nástroj na kontrolu nebezpe enstiev 
vypl vajúcich z potravín bol vo ve kom rozsahu a úspe ne zaveden  v potravinárskych 
prevádzkach, poukázala na mo nos  prijatia podobného prístupu v rámci 
krmivárskeho priemyslu. No zásady HACCP nie sú samy osebe dostato né, a ak sa 
majú v hody tohto prístupu sta  realitou, musí by  podporen  systémom riadenia, 
postupmi vysledovate nosti (ako je stanovené v nariadení . 178/2002/ES) 
a komunikáciou medzi prevádzkovate mi krmivárskych podnikov a dan m odvetvím. 
Tak to prístup vy aduje vnútornú kontrolu a riadenie v etk ch krokov pri v robe 
a distribúcii krmív. 
 
Text tejto príru ky je vypracovan  tak, aby stanovil v eobecné po iadavky a aby ho 
mohli prevádzkovatelia pou íva  ako referen n  nástroj, ke  budú vypracováva  
vlastn  systém riadenia bezpe nosti k mnych surovín. 
 
Táto príru ka sa bude predklada  na pravidelnú revíziu v súlade s 
prichádzajúcim/nov m relevantn m technologick m, vedeck m a legislatívnym 
v vojom alebo zákonn mi úpravami v príslu n ch odvetviach. 
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2 ROZSAH, Ú EL A DEFINÍCIE  
 
 
2.1 Rozsah a ú el: pou itie tejto príru ky 
 
Cie om tejto európskej príru ky je zaistenie bezpe nosti k mnych surovín t m, e sa: 
 

• Bude minimalizova  riziko, e sa nebezpe né k mne suroviny dostanú do 
potravinového re azca. 

• Umo ní prevádzkovate om, aby implementovali ciele nariadenia o hygiene 
krmív (nariadenie . 183/2005/ES). 

• Poskytnú opatrenia na zabezpe enie toho, aby boli splnené ostatné príslu né 
regula né po iadavky na bezpe nos  krmív. 

 
 

Táto príru ka sa vz ahuje na v robu k mnych surovín pochádzajúcich z drvenia 
olejnat ch semien, rafinácie olejov a spracovania krobu, po núc príchodom 
vstupn ch materiálov a  do prevodu vlastníctva. 

 
Táto príru ka sa net ka prvov roby, v roby doplnkov ch látok alebo obchodovania 
s k mnymi surovinami. 

 

Táto príru ka bola vypracovaná s cie om splni  legitímne o akávanie odvetvia v roby 
k mnych zmesí, ktor m je spolupráca s v robcami k mnych surovín zameran mi na 
bezpe nos . 
 
Túto príru ku mô u pou íva  len prevádzkovatelia, ktorí vyrábajú k mne suroviny 
v priemyselnom meradle ( alej len „prevádzkovate “). Je to verejne dostupn  
dokument a jeho obsahom sa mô e dobrovo ne riadi  ktor ko vek v robca takéhoto 
zamerania.  
 
Dodr iavanie tejto príru ky nezbavuje prevádzkovate a povinnosti dodr iava  zákonné 
alebo regula né po iadavky ka dej krajiny, v ktorej pôsobí.  
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2.2 Definície vz ahujúce sa na túto príru ku 
 
V tejto príru ke a súvisiacich prílohách sú pou ité nasledujúce definície: 

 

2.2.1 Právne definície 

a) Na ú ely tohto dokumentu: 

Doplnkové látky v krmivách: látky, mikroorganizmy alebo prípravky, iné ako k mne 
suroviny a premixy, ktoré sa zámerne pridávajú do krmiva alebo vody, najmä aby 
plnili jednu alebo viac z nasledujúcich funkcií: 

• priaznivo ovplyv ovali vlastnosti krmiva; 

• priaznivo ovplyv ovali vlastnosti ivo í nych produktov; 

• priaznivo ovplyv ovali farbu okrasn ch r b a vtákov; 

• uspokojovali nutri né potreby zvierat; 

• priaznivo ovplyv ovali dôsledky ivo í nej v roby na ivotné prostredie; 

• priaznivo ovplyv ovali ivo í nu v robu, ú itkovos  zvierat alebo prosperitu 
zvierat, najmä ovplyv ovaním mikroflóry tráviacej sústavy alebo strávite nosti 
krmív, alebo 

• mali kokcidiostatick  alebo histomonostatick  ú inok. 

(Nariadenie . 1831/2003/ES a nariadenie . 183/2005/ES). 

 

Hygiena krmív: opatrenia a podmienky nevyhnutné na kontrolu nebezpe enstiev 
a zabezpe enie vhodnosti k mnych surovín na konzumáciu zvieratami s prihliadnutím 
na ich plánované vyu itie (nariadenie . 183/2005/ES). 

Krmivá: akéko vek látky alebo v robky, vrátane prídavn ch látok, spracované, 
iasto ne spracované alebo nespracované, ktoré majú by  pou ité na perorálne 

k menie zvierat (nariadenie . 178/2002/ES). 

Krmivársky podnik: ak ko vek podnik, i u  s cie om dosiahnu  zisk alebo nie, 
verejn  alebo súkromn , ktor  vykonáva innos  súvisiacu s produkciou, v robou, 
spracovaním, skladovaním, prepravou alebo distribúciou krmív, vrátane v robcu, 
ktor  vyrába, spracováva alebo skladuje krmivo ur ené na k menie zvierat na 
vlastnom hospodárstve (nariadenie . 178/2002/ES a upravené). Pozri Fázy v roby, 
spracovania a distribúcie. 
 
K mne suroviny: v robky rastlinného alebo ivo í neho pôvodu, ktor ch základn m 
ú elom je uspokojova  nutri né potreby zvierat, vo svojom prirodzenom stave, erstvé 
alebo konzervované, a v robky získané priemyseln m spracovaním uveden ch 
v robkov a organické alebo anorganické látky bez oh adu na to, i obsahujú alebo 
neobsahujú k mne doplnkové látky, ktoré sú ur ené na perorálne k menie zvierat bu  
priamo, alebo po spracovaní, alebo pri príprave k mnych zmesí, alebo ako nosi e 
premixov (nariadenie . 767/2009/ES). 
 
Nebezpe enstvo: biologick , chemick  alebo fyzikálny faktor v krmivovom re azci, 
ktor  mô e vyvola  nepriazniv  ú inok na zdravotn  stav (nariadenie . 
178/2002/ES). 
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Ne iaduce látky: akéko vek látky alebo produkty, s v nimkou patogénnych inite ov, 
ktoré sú prítomné v produkte a/alebo na povrchu produktu ur eného na k menie 
zvierat a ktoré predstavujú potenciálne nebezpe enstvo pre zdravie zvierat alebo udí 
i pre ivotné prostredie, alebo by mohli nepriaznivo ovplyvni  ivo í nu v robu 

(smernica . 2002/32/ES). 

Ozna enie: znamená priradenie ak chko vek slov, údajov, ochrann ch známok, 
obchodn ch názvov, grafick ch nále itostí alebo symbolov krmivu umiestnením t chto 
informácií na akomko vek médiu, napríklad na obale, nádobe, upozornení, etikete, 
dokumente, krú ku, prstenci alebo na internete, ktoré odkazuje na toto krmivo alebo 
ho sprevádza, vrátane ich pou itia na reklamné ú ely (nariadenie . 767/2009/ES). 

Podnik: ktoráko vek jednotka krmivárskeho podniku (nariadenie . 183/2005/ES). 

Pomocné technologické látky: akáko vek látka, ktorá sa samostatne nekonzumuje 
ako krmivo, zámerne pou ívaná pri spracovaní krmív alebo k mnych surovín na 
splnenie technologického ú elu po as úpravy alebo spracovania, o mô e vies  
k neúmyselnej, ale technologicky nevyhnutnej prítomnosti rezíduí takej látky alebo jej 
derivátov v kone nom produkte, za predpokladu, e tieto rezíduá nemajú negatívny 
ú inok na zdravie zvierat, zdravie udí alebo ivotné prostredie a nemajú iadne 
technologické ú inky na hotové krmivo (nariadenie . 1831/2003/ES). 

Potraviny: akéko vek látky alebo v robky, spracované, iasto ne spracované alebo 
nespracované, ktoré majú by  konzumované u mi, alebo o ktor ch sa dá primerane 
o akáva , e ich budú udia konzumova .  

Potraviny zah ajú aj nápoje, uva ky a v etky látky vrátane vody zámerne pridávané 
do potravín po as ich v roby, prípravy alebo spracovania. 

Potraviny nezah ajú: krmivá; ivé zvieratá, ak nie sú pripravované s cie om 
umiestnenia na trh na udskú konzumáciu; rastliny pred zberom; lieky; kozmetika; 
tabak a tabakové v robky; omamné alebo psychotropné látky; rezíduá a 
kontaminanty (nariadenie . 178/2002/ES). 

Prevádzkovate : pozri prevádzkovate  krmivárskeho podniku. 

Prevádzkovate  krmivárskeho podniku: fyzická alebo právnická osoba zodpovedná 
za plnenie po iadaviek potravinového/krmivového práva v krmivárskom podniku, 
ktor  riadi (nariadenie . 178/2002/ES a upravené). Pozri Krmivársky podnik. 

Prvé umiestnenie na trh: prvé umiestnenie k mnej suroviny na trh Európskej únie 
po jej v robe alebo dovoze (nariadenie . 1831/2003/ES a upravené). 

Riziko: funkcia pravdepodobnosti nepriaznivého ú inku na zdravotn  stav a záva nos  
tohto ú inku vypl vajúceho z nebezpe enstva (nariadenie . 178/2002/ES). 

 
Stupne v roby, spracúvania a distribúcie: ktor ko vek stupe , vrátane dovozu, od 
a vrátane prvov roby potravín po a vrátane skladovania, prepravy, predaja alebo 
dodávky ku kone nému spotrebite ovi, a ak je to dôle ité, aj dovoz, v roba, 
skladovanie, preprava, distribúcia, predaj a dodávka krmív (nariadenie . 
178/2002/ES). 

ar a: identifikovate né mno stvo krmiva so spolo n mi vlastnos ami, ako je 
napríklad pôvod, druh, typ balenia, bali , odosielate  alebo ozna enie, a v prípade 
v robného procesu jednotka vyrobená v jednej prevádzke, pri ktorej sa pou ili 
jednotné v robné parametre alebo viacero tak chto jednotiek, ke  sú vyrobené 
v kontinuálnom poradí a skladované spolu (nariadenie . 767/2009/ES). 
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Umiestnenie na trhu: dr anie potravín alebo krmív na ú ely predaja, vrátane 
ponúkania na predaj alebo akejko vek inej formy prevodu, i u  zadarmo alebo nie, 
a predaj, distribúcia a iné formy prevodu ako také (nariadenie . 178/2002/ES). 
Vyhodnotenie rizika: znamená vedecky podlo en  proces pozostávajúci zo tyroch 
stup ov: identifikácia nebezpe enstva, charakteristika nebezpe enstva, vyhodnotenie 
miery vystavenia riziku a charakteristika rizika (nariadenie . 178/2002/ES). 
 

Vysledovate nos : schopnos  nájs  a sledova  potraviny, krmivá, zvieratá slú iace na 
produkciu potravín alebo látky, ktoré sú ur ené alebo o ktor ch sa predpokladá, e sú 
ur ené na pridávanie do potravín alebo krmív vo v etk ch etapách v roby, 
spracúvania a distribúcie (nariadenie . 178/2002/ES). 

b) V tomto dokumente v razy „kde je to potrebné“, „kde je to vhodné“, „primerané“ a 
„dostato né“ znamenajú kde je to potrebné, kde je to vhodné, primerané a 
dostato né na dosiahnutie cie ov tejto príru ky (nariadenie . 852/2004/ES a 
upravené). 
 

2.2.2 al ie definície 

Na ú ely tohto dokumentu: 

Anal za nebezpe enstiev: proces zhroma ovania a vyhodnocovania informácií 
o nebezpe enstvách a podmienkach vedúcich k ich prítomnosti s cie om rozhodnú , 
ktoré sú v znamné pre bezpe nos  krmív, a preto je nutné zaobera  sa nimi v pláne 
HACCP (Codex Alimentarius). 

Bezpe nos : pozri bezpe nos  krmív. 

Bezpe nos  krmív: vysoká úrove  zabezpe enia toho, e krmivo alebo k mne 
suroviny neu kodia hospodárskym zvieratám, ke  sú pripravené a konzumované 
pod a ur eného pou itia, ani kone nému spotrebite ovi. V celej tejto príru ke má slovo 
„bezpe nos “ rovnak  v znam ako „bezpe nos  krmív“.   

Dodato né spracovanie: innos  vykonaná na nevyhovujúcom v robku, aby bol 
v súlade s po iadavkami (ISO 9000:2005). 

HACCP (anal za nebezpe enstiev a metóda kritick ch kontroln ch bodov): 
systém, ktor  identifikuje, vyhodnocuje a kontroluje nebezpe enstvá pre bezpe nos  
krmív (Codex Alimentarius a upravené). 

Kalibrácia: preukázanie, e ur it  nástroj alebo prístroj poskytuje v sledky v rámci 
stanoven ch limitov v porovnaní s t mi, ktoré boli dosiahnuté referen n m alebo 
vysledovate n m tandardom pri primeranom rozsahu meraní. 

 
Kontaminant: akáko vek biologická alebo chemická látka, cudzorodá látka alebo iné 
látky, ktoré sa zámerne nepridávajú do potravín alebo krmív, ktoré mô u ohrozi  
bezpe nos  potravín a/alebo krmív alebo ich vhodnos  (Codex Alimentarius 
a upravené). 
 
Kontaminácia: zavle enie alebo v skyt kontaminantu v potravinách/krmive alebo 
v prostredí potravín/krmiva (Codex Alimentarius a upravené). 
 
Kontrola: stav dodr iavania správnych postupov a plnenia kritérií (Codex 
Alimentarius). 
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Kontrolné opatrenie: akéko vek opatrenie a innos , ktoré mô u by  pou ité na 
prevenciu alebo odstránenie nebezpe enstva z h adiska bezpe nosti potravín/krmív 
alebo na jeho zní enie na prijate nú úrove  (Codex Alimentarius a upravené). 

Kódex postupov: dokument, ktor  stanovil zásady hygieny krmív potrebné na 
zaistenie bezpe nosti krmív pre zvieratá a následne bezpe nosti produktov 
ivo í neho pôvodu ur en ch na udskú spotrebu.    

Kritick  kontroln  bod (CCP): krok, pri ktorom je mo né uplatni  kontrolu a ktor  
je dôle it  na prevenciu alebo odstránenie nebezpe enstva z h adiska bezpe nosti 
potravín/krmív alebo na jeho zní enie na prijate nú úrove  (Codex Alimentarius 
a upravené). 

Kritick  limit: kritérium, ktoré odde uje to, o je prijate né, od toho, o je 
neprijate né (Codex Alimentarius). 

Krí ová kontaminácia: kontaminácia materiálu alebo produktu in m materiálom 
alebo produktom. 

Kvalita: stupe , v akom súbor inherentn ch vlastností sp a po iadavky (ISO 
9000:2005).  

Medziprodukt: ak ko vek materiál, ktor  prevádzkovate  spracoval pred získaním 
kone ného v robku. 

Nápravné opatrenie: akéko vek opatrenie na odstránenie prí iny zisteného 
nevyhovujúceho stavu alebo inej ne iaducej situácie (ISO 22000:2005). 

Overovanie: potvrdenie prostredníctvom poskytnutia objektívnych dôkazov, e 
pecifikované po iadavky boli splnené (ISO 22000:2005). 

Písomné dokumenty: papierové tla ené dokumenty. Tie mo no nahradi  
elektronick mi, fotografick mi alebo in mi systémami spracovania údajov za 
predpokladu, e údaje budú vhodne ulo ené po as predpokladanej lehoty uchovávania 
(archív) a mô u by  ahko sprístupnené v itate nej podobe. 

Plánova : stanovi  ciele a procesy potrebné na dosiahnutie v sledkov v súlade 
s politikami prevádzkovate a, ktoré sa t kajú kvality a bezpe nosti. 

Podpis: potvrdenie oprávnenej osoby realizované písomne alebo elektronick mi 
prostriedkami s kontrolovan m prístupom. 

Postup: stanoven  spôsob, ako vykonáva  nejakú innos  alebo proces (ISO 
9000:2005). 

Po iadavka: potreba alebo o akávanie, ktoré sú uvedené, v eobecne predpokladané 
alebo povinné (ISO 9000:2005). 

Program nevyhnutn ch predpokladov: stanoven  postup resp. postupy alebo 
in trukcia resp. in trukcie pecifické pre druh a ve kos  prevádzky, ktoré zlep ujú 
a/alebo udr iavajú prevádzkové podmienky umo ujúce ú innej iu kontrolu 
nebezpe enstiev z h adiska bezpe nosti krmív a/alebo ktoré kontrolujú 
pravdepodobnos  zavle enia nebezpe enstiev z h adiska bezpe nosti krmív do 
produktu resp. produktov a do prostredia, kde sa produkty spracúvajú, a ich 
kontamináciu alebo írenie sa t chto nebezpe enstiev v nich. Na ozna enie programu 
nevyhnutn ch predpokladov (PRP) sa mô u pou íva  aj alternatívne pojmy. Napríklad 
pojem správna v robná prax (SVP), správna po nohospodárska prax (SPP) a správna 
hygienická prax (SHP). (ISO 22000:2005 a upravené). 
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Surovina: ak ko vek materiál, ktor  vstupuje do v robného procesu k mnych 
surovín. 

pecifikácia: dokument uvádzajúci po iadavky (ISO 9000:2005). 

Trvanlivos : vymedzené asové obdobie, v ktorom v robok plne vyhovuje 
pecifikácii, ak je vhodne skladovan . 

Validácia: získanie dôkazu, e kontrolné opatrenia budú ú inné (ISO 22000:2005). 

Vstupn  materiál: v eobecn  termín pou ívan  na ozna enie surovín dodan ch na 
za iatku v robného re azca.  

V roba/produkcia: v etky operácie zah ajúce príjem materiálov, spracovanie, 
balenie, preba ovanie, ozna ovanie, prezna ovanie, kontrolu kvality, uvo nenie, 
skladovanie a distribúciu k mnych surovín a súvisiace kontroly. 

V vojov  diagram: systematické znázornenie postupnosti krokov alebo operácií 
pou ívan ch pri produkcii alebo v robe konkrétneho druhu potravín alebo krmiva 
(Codex Alimentarius a upravené). 

Záznam: dokument uvádzajúci dosiahnuté v sledky alebo poskytujúci dôkaz 
o vykonan ch innostiach (ISO 9000:2005). 
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3 PO IADAVKY NA SYSTÉM RIADENIA BEZPE NOSTI KRMÍV 
 
 
Ka d  systém riadenia bezpe nosti krmív, ktor  prevádzkovate  uplat uje, musí by  
zalo en  na troch nasledujúcich pilieroch:  
 
 
1) Systém riadenia zalo en  na procesnom prístupe a zameraní na zákazníka. 

 

2) Program nevyhnutn ch predpokladov, ktorého cie om je pomôc  pri kontrole 
nebezpe enstiev pre krmivové produkty vypl vajúcich z pracovného prostredia, 
z procesu v roby krmív, z prichádzajúcich a vstupn ch materiálov, z hygieny 
pracovníkov a z krí ovej kontaminácie medzi v robkami. Pou itie tejto správnej 
v robnej praxe musí obsahova  po iadavky na hygienu krmív stanovené v 
nariadení EÚ ( . 183/2005/ES) a súvisiacich textoch. Program nevyhnutn ch 
predpokladov musí by  vytvoren , zaveden  a pravidelne udr iavan  v súlade s 
najlep ou hygienickou praxou. 

 

3) Systém HACCP (anal za nebezpe enstiev a metóda kritick ch kontroln ch bodov), 
ktor  musí by  efektívne vytvoren , zaveden , zdokumentovan  a udr iavan . 
Systém HACCP vo v robe k mnych surovín musí bra  do úvahy sedem zásad 
uveden ch v Codex Alimentarius. Anal za nebezpe enstiev je u ito ná pre 
identifikáciu v etk ch relevantn ch nebezpe enstiev, z ktor ch niektoré sa dajú 
zvládnu  programom nevyhnutn ch predpokladov a iné sa dajú zaradi  do kontroly 
konkrétnych CCP, ako je uvedené v systéme HACCP. 

 

 
HACCP a program nevyhnutn ch predpokladov sa dynamicky vzájomne ovplyv ujú.  
 
Uvedené piliere sa mô u spoji  do jedného systému riadenia, ako to vy aduje ISO 
22000:2005.  
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4 SYSTÉM RIADENIA 
 
4.1 Zodpovednos  mana mentu 
 
4.1.1 Anga ovanos , zodpovednos  a politika mana mentu 

 
Mana ment (od vy ieho mana mentu po ni í mana ment) sa musí anga ova  pri 
zavádzaní tejto príru ky do praxe s cie om pomôc  zaisti  bezpe nos  krmivov ch 
v robkov. 
 
Mana ment je povinn  zabezpe i , aby boli zodpovednosti a právomoci v rámci 
organizácie definované a zdokumentované a aby sa o nich informovalo. 
 
Mana ment je povinn : 
 

a) Zavies  politiku bezpe nosti krmív, zabezpe i  stanovenie cie ov a informova  
o tejto politike v rámci celej organizácie. 

b)  Zabezpe i , aby tieto ciele a politiky boli v súlade s touto príru kou a 
regula n mi po iadavkami. 

c)  Definova  a dokumentova  rozsah pôsobnosti systému HACCP t m, e ur í 
kategórie v robkov, v robné závody/v robné linky a externé innosti, ktoré sú 
zahrnuté do systému.  

 
 
Zamestnanci ur ení mana mentom musia ma  definovanú zodpovednos  a právomoc: 
 

a)  identifikova  a zaznamena  akéko vek problémy t kajúce sa bezpe nosti 
v robkov a prevádzkovate ovho systému HACCP. 

b)  iniciova  nápravné opatrenia a kontrolu v etk ch tak chto problémov. 

c) iniciova  kroky na zabránenie vzniku nesúladu s predpismi t kajúcimi sa 
bezpe nosti v robkov.  

 

 

4.1.2 Vedúci tímu HACCP: zodpovednos , právomoc a komunikácia 
 
Mana ment vymenuje vedúceho tímu HACCP, ktor  bude bez oh adu na al ie 
zodpovednosti organizova  prácu tímu HACCP a bude ma  zodpovednos  a právomoc: 

a) Zabezpe i , aby bol systém riadenia bol vytvoren , zaveden , udr iavan  
a aktualizovan  v súlade s t mito pokynmi. 

b) Predklada  priamo mana mentu organizácie správy o ú innosti a vhodnosti 
systému riadenia. 

c)  Zorganizova  zodpovedajúce kolenia a vzdelávanie lenov tímu HACCP.  

 
Vedúci tímu HACCP musí by  zástupcom mana mentu alebo musí ma  priamy prístup 
k mana mentu. 
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Mana ment organizácie je povinn  poskytova  primerané zdroje na vytvorenie, 
zavedenie, udr iavanie, aktualizáciu a kontrolu systému riadenia bezpe nosti krmív. 
Musí existova  primeraná komunikácia s cie om informova  tím HACCP (vedúceho) 
o v znamn ch zmenách produktov alebo procesov. 
 
4.1.3 Preskúmanie mana mentom 
 
Mana ment je povinn  dokumentova  kontrolné opatrenia prijaté na zabezpe enie 
toho, aby systém riadenia bezpe nosti krmív pracoval efektívne. Takéto opatrenia 
zah ajú plánovanie, zavedenie a monitorovanie procesov, ktoré preukazujú 
vyhovujúci stav v robkov. Monitorovacie procesy musia zah a  zhroma ovanie 
meraní, anal zu dát a prípadne opatrenia na zlep enie ú innosti systému. 
 
Zdokumentovan  postup musí definova  truktúru resp. truktúry na identifikáciu 
a riadenie nápravn ch opatrení vrátane: 

a) Anal zy prí in nevyhovujúceho stavu.  
b) Definície nápravného opatrenia. 
c) Sledovania realizácie opatrenia. 
d) Overovania ú innosti opatrenia, kde je to vhodné. 

 
V etky vy ie uvedené kroky musia by  preukázate né napríklad záznamami alebo 
zápismi z rokovaní. 
 
Mana ment je povinn  ka doro ne skontrolova  zavedenie, ú innos  a platnos  
systému riadenia bezpe nosti krmív t m, e vyhodnotí: 

a) Opatrenia vypl vajúce z predchádzajúcich kontrol, ktoré mana ment vykonal. 

b) V sledky intern ch a extern ch auditov. 

c) V sledky overovania HACCP. 

d) Reklamácie a iné formy spätnej väzby od zákazníkov. 

e) Zavedenie záva n ch nápravn ch a preventívnych opatrení. 

f) Zmeny, ktoré by mohli ma  vplyv na platnos  systému riadenia bezpe nosti 
krmív. 

 

V stup kontroly musí obsahova : 

a) Závery t kajúce sa zavedenia, ú innosti a platnosti systému riadenia 
bezpe nosti krmív. 

b) Opatrenia a ciele na zlep enie systému riadenia bezpe nosti krmív. 
 

Správa o kontrole musí by  ahko dostupná. 
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4.2 Riadenie zdrojov 
 

4.2.1. Poskytovanie zdrojov  

Mana ment je povinn  identifikova  a poskytnú  potrebné zdroje tak, aby v roba, 
spracovanie a skladovanie v robkov prebiehalo ú inn m a bezpe n m spôsobom.  

Krmivárske podniky musia ma  dostatok zamestnancov, ktorí majú skúsenosti 
a kvalifikáciu potrebnú na v robu dan ch produktov.  

Mana ment je povinn  zabezpe i  dostato nú a vhodne navrhnutú infra truktúru, 
zariadenie pracovného prostredia, v robné priestory a zariadenia.  

 
 
4.2.2 udské zdroje 
 
4.2.2.1 Organiza ná schéma 
 
Mana ment je povinn  vytvori  organiza nú schému. Zodpovednosti t kajúce sa 
bezpe nosti krmív musia by  zdokumentované a priebe ne aktualizované. 

 
 
4.2.2.2 Kompetencie, informovanos  a vzdelávanie 
 
V etci pracovníci vykonávajúci innosti, ktoré ovplyv ujú bezpe nos  krmív, musia by  
kompetentní a musia ma  zodpovedajúce vzdelanie, odbornú prípravu, zru nosti 
a skúsenosti pod a popisu práce. Programy odbornej prípravy by mali by  pod a 
potreby pravidelne revidované a aktualizované. 
 
Mana ment je povinn : 

a) Identifikova  a jasne vymedzi  v popise práce potrebné schopnosti a zru nosti 
pracovníkov, ktor ch innos  má vplyv na bezpe nos  krmív. 

b) Poskytnú  potrebné vzdelanie a/alebo odbornú prípravu pod a popisu práce 
s cie om zabezpe i  a udr a  plnenie po iadaviek na tieto potrebné zru nosti. 

c) Zabezpe i , aby pracovníci zodpovední za monitorovanie procesov t kajúcich 
sa bezpe nosti krmív boli kolení o správnych monitorovacích technikách 
a o nevyhnutn ch opatreniach, ktoré sa majú prija , ak dôjde k strate kontroly 
nad procesmi. 

d) Vyhodnocova  ú innos  vy ie uveden ch inností.  

e) Zabezpe i , aby si pracovníci uvedomovali dôle itos  a v znam svojich 
jednotliv ch inností pri podpore bezpe nosti krmív. 

f) Zabezpe i , aby si pracovníci uvedomovali nutnos  efektívnej komunikácie. 

g) Vies  príslu né záznamy o vzdelaní, odbornej príprave, zru nostiach 
a skúsenostiach v etk ch pracovníkov, ktorí majú vplyv na bezpe nos  krmív. 
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4.2.2.3 Osobná hygiena 
 

Mana ment je povinn : 
 

a) Zabezpe i , aby boli hygienické zariadenia pre pracovníkov jasne a vhodne 
ozna ené, umiestnené a udr iavané.  

b) Poskytnú  v prípade potreby vhodn  pracovn  v stroj, ako je ochrann  odev 
a bezpe nostná obuv, a udr iava  ich v hygienickom stave.  

c) Poskytnú  jasné pravidlá t kajúce sa zákazu faj enia a jedenia/pitia na 
pracovisku. Ak je to potrebné, poskytnú  na tieto ú ely samostatné zariadenie. 

d) Zabezpe i , aby náv tevníci a dodávatelia re pektovali po iadavky na hygienu 
pri náv teve/práci na pracovisku. 

 
 
4.2.3 Infra truktúra a pracovné prostredie 

 
Mana ment je povinn  poskytnú  prostriedky na vytvorenie a udr iavanie 
infra truktúry potrebnej na dosiahnutie súladu s po iadavkami systému riadenia. 
 
4.2.3.1 Základné po iadavky  

Mana ment je v záujme dosiahnutia vyhovujúceho stavu produktov povinn  
zabezpe i  primerané pracovné prostredie v súlade s miestnymi, národn mi a 
európskymi predpismi.  

 

4.2.3.2 Po iadavky na zariadenie, v robné priestory a vybavenie  

 
Mana ment je povinn  poskytnú  zariadenie a vybavenie s vhodn m usporiadaním, 
dizajnom, kon trukciou a vhodnej ve kosti, aby sa zabránilo kontaminácii, krí ovej 
kontaminácii a ak mko vek v eobecne nepriazniv m vplyvom na bezpe nos  krmív.  

 
4.2.3.3 Zariadenie a v robné priestory  

Tam, kde je to potrebné, je mana ment povinn  zabezpe i  stropy a stropné 
in talácie, ktoré sú projektované, kon truované a upravené tak, aby sa zabránilo 
hromadeniu ne istoty a aby sa obmedzila kondenzácia, rast ne iaducich 
mikroorganizmov a uvo ovanie astíc, ktoré mô u ovplyvni  bezpe nos  a kvalitu 
k mnych surovín.  

Pokia  je to nutné na udr anie priestorov bez nadmernej pary a kondenzátu, je 
potrebné zabezpe i  vetranie s dostato nou kapacitou.  

Voda, para a vzduch pou ívané pri v robe k mnych surovín musia ma  primeranú 
kvalitu. Mana ment musí ma  istotu, e voda alebo para, ktorá sa pou íva pri istení 
alebo pri v robe k mnych surovín, je pre zvieratá bezpe ná. Mana ment musí 
zabezpe i , aby pou ívaná voda alebo para nespôsobila iadnu ujmu na zdraví zvierat. 
 
V celom zariadení a vo v etk ch v robn ch priestoroch bude dostato né osvetlenie. 
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Kanaliza né zariadenia musia by  vhodné na plánovan  ú el; musia by  navrhnuté 
a kon truované tak, aby sa predi lo riziku kontaminácie.  

 

4.2.3.4 Vybavenie  

 
Mana ment je povinn  poskytnú  vybavenie pre v robu, ktoré je umiestnené, 
navrhnuté, skon truované a udr iavané tak, aby bolo vhodné na v robu bezpe n ch 
k mnych surovín.  

Tam, kde je to vhodné, musí by  vybavenie umiestnené v ur itej vzdialenosti od stien, 
aby bol pri istení ahk  prístup a aby sa zabránilo zamoreniu kodcami. 
 
 
 
4.2.4 Kontrola monitorovacích a meracích zariadení 
 
Mana ment je povinn  zabezpe i , aby sa monitorovanie a meranie dalo vykonáva  
v súlade so zdokumentovan m postupmi. 
Ak je to potrebné na zabezpe enie platn ch v sledkov, meracie zariadenie musí: 

a) by  kalibrované a overované v stanoven ch intervaloch alebo pred pou itím 
porovnaním s etalónmi nadviazan mi na medzinárodné alebo národné etalóny. 
Ak neexistujú iadne etalóny, je potrebné zaznamena  základ pre kalibráciu 
alebo overovanie. 

b) by  nastavené alebo pod a potreby nastavené znovu. 

c) by  ozna ené tak, aby bolo mo né ur i  stav kalibrácie. 

d) pokia  je to mo né, by  zabezpe ené pred úpravami, ktoré by zru ili platnos  
v sledku merania. 

e) by  chránené pred po kodením a znehodnotením po as manipulácie, údr by 
a skladovania. 

 
 
Okrem toho, ke  sa zistí, e zariadenie nezodpovedá po iadavkám, je mana ment 
povinn  vyhodnoti  a zaznamena  platnos  predchádzajúcich v sledkov meraní. 
Mana ment je povinn  prija  zodpovedajúce opatrenia. Je nutné uchováva  záznamy 
o v sledkoch kalibrácie a overovania. 
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4.2.5 Údr ba 
 

Prevádzkovate  je povinn  zabezpe i  v závode plánovanú údr bu. Musí sa vyu íva  
program údr by v robného závodu. Je nutné vies  záznam o vykonan ch prácach. 
Tam, kde je to relevantné, sa musia pou íva  mazivá vhodné na pou itie 
v potravinárstve. 
 
 
4.2.6 istenie a dezinfekcia 

Mana ment je povinn  zavies  a dokumentova  program istenia, pri om sa musí 
preukáza  ú innos  programu.  

Zabezpe te, aby boli v etky vnútorné aj vonkaj ie plochy, budovy, priestory 
a zariadenia udr iavané v istote a v dobrom stave, aby fungovali v súlade 
s pôvodn m zámerom a aby sa zabránilo kontaminácii.  

Zariadenie musí by  navrhnuté tak, aby umo ovalo manuálne istenie alebo istenie 
metódou CIP.  

Nádoby a vybavenie pou ívané na prepravu, skladovanie, dopravu, manipuláciu 
a vá enie k mnych surovín sa musia udr iava  v istote.  

Musí existova  harmonogram pecifikujúci metódu, pou ité prostriedky a frekvenciu 
istenia, ako aj zodpovednosti za úlohy.  

Prostriedky sa musia pou íva  a skladova  v súlade s pokynmi v robcu, musia by  
jasne ozna ené, skladované oddelene od vstupn ch materiálov a hotov ch v robkov 
a musia sa správne pou íva  tak, aby nedo lo ku kontaminácii vstupn ch materiálov 
a hotov ch v robkov.  

 
4.2.7 Ochrana pred kodcami  

Mana ment je povinn  poskytnú  písomn  plán ochrany pred kodcami vrátane popisu 
pravideln ch kontrol, pri om sa musí preukáza  ú innos  plánu.  

Musí by  zaveden  harmonogram pecifikujúci priestory, zariadenia a vybavenie, ktoré 
sa má kontrolova , vrátane frekvencie a podrobností o pou it ch pesticídoch, 
fumigantoch a pascách, ako aj zodpovednos  za úlohy.  

Pou ité pesticídy, fumiganty alebo pasce musia by  vhodné na tieto ú ely, musia by  
v súlade s miestnymi predpismi, musia sa pou íva  a skladova  v súlade s pokynmi 
v robcu, musia by  jasne ozna ené, skladované oddelene od vstupn ch materiálov a 
hotov ch v robkov a musia sa správne pou íva  tak, aby nedo lo ku kontaminácii 
vstupn ch materiálov a hotov ch v robkov.  

Miesta, kde sú rozmiestnené pasce a návnady, musia by  zmapované.  

Plán HACCP musí bra  do úvahy riziko kontaminácie v dôsledku zamorenia kodcami 
alebo pou ívania pesticídov.  

Znehodnoten  materiál a prach budú kontrolované, aby sa predi lo invázii kodcov.  

V sledky ochrany pred kodcami sú sú as ou ka doro ného preskúmania 
mana mentom.  

Ke  existuje mo nos  kontaminácie kodcami a budova je vybavená vonkaj ími 
otváracími oknami, stre n mi vetracími otvormi alebo ventilátormi, tieto zariadenia 
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musia ma  sie ky proti hmyzu. Ke  sa vonkaj ie otváracie dvere nepou ívajú, musia 
by  zatvorené, alebo musí by  na nich sie ka. 
 
 

4.2.8 Odpadové hospodárstvo  

Prevádzkovate  je povinn  kontrolova  odpad a materiály obsahujúce nebezpe né 
hladiny kontaminantov alebo in ch zdrojov nebezpe enstva. Tieto látky sa musia 
likvidova  vhodn m spôsobom, aby sa zabránilo kontaminácii k mnych surovín. 

Ak je to potrebné na to, aby sa zabránilo t mto nebezpe enstvám:  

a)  Odpad likvidujte spôsobom, ktor  zabra uje kontaminácii. 

b) Odpad skladujte v uzavret ch alebo prikryt ch kontajneroch alebo vo 
vymedzen ch priestoroch na ukladanie odpadu. 

d) Kontajnery na odpad by mali by  jasne ozna ené. 

e) Odpad musí by  zlikvidovan  v súlade s miestnymi predpismi a spôsobom, 
ktor  zais uje, e zariadenia a bezpe nos  k mnych surovín nebudú negatívne 
ovplyvnené.  
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4.3 Prevádzkové predpisy 
 
4.3.1 V eobecne 
 
Mana ment je povinn  vykonáva  v etky v robné innosti v súlade s touto príru kou.  
 
 
4.3.2 Po iadavky na vstupné materiály 
 
Mana ment by mal klás  osobitn  dôraz na zabezpe enie toho, aby boli vstupné 
materiály v súlade s právnymi predpismi EÚ: 

a) Informácie pre nakupovanie musia popisova  suroviny, ktoré majú by  
zakúpené, vrátane po iadaviek na schválenie zakúpeného produktu.   

b) Po iadavky na analytické monitorovanie musia by  definované na základe 
vyhodnotenia rizík.  

c) Záznamy o v etk ch príslu n ch v sledkoch anal z a monitorovania 
a nevyhnutn ch opatreniach vypl vajúcich z tohto hodnotenia sa musia 
uchováva .  

Mana ment je povinn  zahrnú  do informácií o nákupe aj po iadavku na súlad 
s právnymi predpismi EÚ. V prípade, e vstupn  materiál pochádza z krajiny alebo 
oblasti s rizikom nedodr ania po iadaviek na zhodu, napr. pre MRL alebo GMO, 
mana ment pou ije vhodné analytické monitorovanie zalo ené na vyhodnotení rizík. 

 
4.3.3 Manipulácia so vstupn mi materiálmi 
 
Mana ment je povinn  zabezpe i , aby bola ka dá ar a prichádzajúca do areálu 
jedine n m spôsobom zaregistrovaná s uvedením ísla ar e, celého názvu produktu, 
dátumu prijatia a prijatého mno stva. Ka dé po kodenie je potrebné oznámi  
príslu nej zodpovednej jednotke, napr. jednotke kontroly kvality.  

Musí by  zaveden  postup prijímania a uskladnenia vstupn ch materiálov. Ak sú silá 
vyprázdnené, musí sa to zaznamena .  

Je nutné skontrolova , i vstupné materiály sp ajú kritériá bezpe nosti krmív.  
 
Vzorky t chto materiálov treba uchova  v dostato nom mno stve pod a postupu, ktor  
zaviedol v robca, a treba ich uchova , aby sa zabezpe ila vysledovate nos . Vzorky sa 
musia zape ati  a ozna i  pre jednoduchú identifikáciu; musia sa skladova  za 
podmienok, ktoré vylu ujú akúko vek neobvyklú zmenu v zlo ení vzorky alebo iné 
znehodnotenie. Musia sa uchováva  po as lehoty zodpovedajúcej pou itiu, na ktoré je 
k mna surovina uvádzaná na trh. 
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4.3.4 Opatrenia na zabránenie krí ovej kontaminácii 

Prevádzkovate  musí ma  zaveden  program na prevenciu, kontrolu a odha ovanie 
kontaminácie. Sú as ou programu budú opatrenia s cie om zabráni  fyzikálnej, 
chemickej a mikrobiálnej kontaminácii.  

 

4.3.5 Dodato né spracovanie  

Mana ment je povinn  vykona  dodato né spracovanie tak, aby zabezpe il zachovanie 
bezpe nosti k mnych surovín, vysledovate nos  a dodr iavanie právnych predpisov.  

Schva ovanie a pou ívanie dodato ného spracovania (napr. odmietnutej dodávky, 
vrátenej dodávky od zákazníka alebo nepodarkov) musí by  rie ené v rámci systému 
HACCP. S prípadn mi dodato ne spracovan mi materiálmi, ktoré nie sú schválené na 
zam ané pou itie, sa nakladá ako s nevyhovujúcim produktom (pozri § 4.4.4), a ak 
sa stanú odpadom, treba s nimi naklada  v súlade s postupmi na likvidáciu odpadu 
(pozri § 4.2.8), pokia  nie sú ur ené na priemyselné pou itie.  
 

4.3.6 V roba k mnych surovín 

Mana ment je povinn  zabezpe i  dostupnos  pracovn ch pokynov:  

a) Jednotlivé fázy v roby treba vykonáva  v súlade s písomn mi postupmi, ktoré 
sú zamerané na vymedzenie, kontrolu a monitorovanie kritick ch bodov vo 
v robnom procese.  

b) Uvedené postupy musia zah a  aj postupy na rie enie rizika zavle enia.  

Mana ment musí v robu a poskytovanie slu ieb plánova  a vykonáva  za riaden ch 
podmienok. V robné priestory musia by  riadené tak, aby bolo mo né zabráni  vstupu 
neoprávnen ch pracovníkov.  

 

4.3.7 Hotové k mne suroviny 

 
Mana ment je povinn  poskytnú , pokia  je to relevantné, informácie, ktoré opisujú 
nasledovné: 

a) Ka d  produkt musí ma  písomnú pecifikáciu.  

b) Ka d  produkt musí ma  jedine n  názov alebo kód.  

c) Ka dá ar a musí by  ozna ená jedine n m identifikátorom (ktor  mô e by  
kombináciou kódov), aby tak mohla by  následne identifikovaná 
a vysledovate ná. Ozna enie musí by  v súlade s príslu n mi právnymi 
predpismi EÚ t kajúcimi sa krmív. 

d) V etky hotové produkty musia by  pred expedovaním skontrolované v súlade s 
písomn mi postupmi, aby sa zabezpe ilo, e sp ajú pecifikácie. Z ka dej 
ar e sa musí odobra  vzorka primeranej ve kosti, ktorá sa musí uchova  

najmenej po as lehoty zodpovedajúcej definovanej trvanlivosti produktu. 
Vzorky sa musia zape ati  a ozna i  a musia sa skladova  tak m spôsobom, 
ktor  by mal zabráni  abnormálnej zmene, a musia sa uchova  po as lehoty 
trvanlivosti.  
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Ak sú produkty zamietnuté z ak chko vek dôvodov t kajúcich sa bezpe nosti 
produktov, v dôsledku oho nie sú uvedené do obehu, ich likvidácia, miesto odvozu, 
alebo vrátenie dodávate ovi sa musia zaznamena .  

 

4.3.8 Skladovanie  
 
Mana ment je povinn  kontrolova  v etky innosti t kajúce sa skladovania vstupn ch 
materiálov, pomocn ch technologick ch látok a hotového produktu.  
 
Pravidlá pre kontrolu skladovania:  

a) Vstupné materiály sa musia skladova  na vhodne rie en ch miestach, ktoré sú 
prispôsobené a udr iavané tak, aby boli zabezpe ené vhodné skladovacie 
podmienky, ktoré eliminujú riziko kontaminácie a mo ného zamorenia 
kodliv mi organizmami. Balené materiály sa musia skladova  vo vhodnom 

obale.  

b) Hotové produkty musia by  zrete ne ozna ené a skladované v ist ch a 
such ch podmienkach.  

c) Materiály by mali by  skladované tak m spôsobom, ktor  umo uje ahkú 
identifikáciu a zabra uje krí ovej kontaminácii a po kodeniu.  

 

4.3.9 Preprava 
 
Preprava hotov ch k mnych surovín, i u  ide o cestnú, rie nu, elezni nú alebo 
námornú prepravu, predstavuje kritické body procesu.  

Prepravná spolo nos  a dopravca sú bez oh adu na pou ité dopravné prostriedky 
povinní zabezpe i , aby zariadenia pou ívané na prepravu boli v súlade s 
po iadavkami na bezpe nos  krmív. 

Ne istoty, ktoré sú nebezpe né pre udí alebo zvieratá, sa mô u dosta  do kontaktu s 
kone n m produktom. Musia sa prija  opatrenia na zabezpe enie vhodnej prepravy 
surovín a hotov ch v robkov, aby sa minimalizovalo riziko kontaminácie.  
Mana ment je povinn  zabezpe i , aby ka dá ponúknutá interná alebo externá 
preprava bola vhodná na prevzatie k mnych surovín a aby sa dodr iavali nasledujúce 
v eobecné pravidlá:  
 

a) Oprávnení zamestnanci a/alebo ur en  dozor vykonávajúci kontrolu 
nákladov ch priestorov pred nalo ením. 

b) Nákladov  priestor je prázdny, ist , bez zápachu a such .  

c) Musia by  k dispozícii záznamy o predchádzajúcich troch nákladoch (pre ka d  
nákladov  priestor), a pokia  je to relevantné, o istiacich postupoch, ktoré 
boli vykonané.  

d) Pred nalo ením k mnych surovín musia by  z vonkaj ích plôch vozidla 
odstránené v etky vidite né zvy ky predchádzajúceho nákladu. 
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e) Musia by  zaznamenané v sledky kontroly potvrdzujúce vyhovujúci stav, ako 
aj v sledky kontroly poukazujúce na nevyhovujúci stav a podniknuté nápravné 
opatrenia. 

f) Po as prepravy musí by  nákladov  priestor vodotesne zakryt  a chránen  
pred da om a in mi kontaminantmi. 

Ak sa distribúcia alebo preprava vykonáva pomocou subdodávate a, dopravca sa 
vyberá na základe toho, i mô e dodr a  kritériá bezpe nosti produktu a spo ahlivosti. 
Prepravná spolo nos  musí by  registrovaná v súlade s platn mi právnymi predpismi. 
Prevádzkovate  pracujúci s k mnymi surovinami je povinn  oznámi  svoje po iadavky 
na prepravu dopravcovi; tieto po iadavky musia by  zdokumentované. 

 
V nimky z po iadaviek na istotu je mo né urobi  v prípade, e predchádzajúci náklad 
neohrozuje bezpe nos  nákladu, ktor  má by  nalo en . 
 

Informácie o povolen ch predchádzajúcich nákladoch nájdete v zozname 
Medzinárodného v boru cestnej prepravy (ICRT). 
 
V prípade, e distribúcia alebo preprava je zodpovednos ou zákazníka, prevádzkovate  
je povinn  upozorni  ho na prípadné anomálie zistené pred nalo ením. 
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4.4 Aspekty systému riadenia 
 

4.4.1 Po iadavky na dokumentáciu 
 
Mana ment je povinn  ma  príru ku pre systém riadenia bezpe nosti krmív, ktorá 
zah a v etky aspekty tejto príru ky. V etky dokumenty a záznamy musia by  ahko 
prístupné pre príslu n ch zamestnancov a musia sa ú inne spravova . Správa 
dokumentácie a záznamov musí by  definovaná v zdokumentovanom postupe. 
  
V etky dokumenty príru ky pre systém riadenia bezpe nosti krmív musia by  
schválené, musia podlieha  správe verzií a musia by  distribuované kontrolovan m 
spôsobom. Prevádzkovate  musí ma  zaveden  systém, ktor  bude zakazova  
pou ívanie nadbyto n ch dokladov. 
  
Ostatné dokumenty, ktoré sú relevantné pre bezpe nos  krmív, musia by  
identifikované a spravované. 
 
Záznamy musia v dy zosta  aktuálne, itate né, ahko identifikovate né a prístupné. 
Mana ment je povinn  identifikova  v etky relevantné záznamy a d ku a miesto ich 
archivácie. D ka archivácie je minimálne do dátumu spotreby v robkov plus jeden 
rok. 

 
4.4.2 Vysledovate nos  
 
Mana ment je povinn  vytvori  a zavies  systém vysledovate nosti, aby bolo mo né 
identifikova  vstupné materiály od bezprostredn ch dodávate ov a distribúciu produktu 
k mnych surovín k bezprostrednému zákazníkovi, ako aj umo ni  identifikáciu 
produktov ch dávok vyroben ch k mnych surovín a ich vz ahu k íslam ar í alebo 
kódom vstupn ch materiálov. 

Ke  sa vykonáva dodato né spracovanie alebo operácie v rámci dodato ného 
spracovania, musí by  zachovaná vysledovate nos . 

V krmivárskom priemysle by mala vysledovate nos  od príjmu surovín a  po expedíciu 
hotov ch v robkov odrá a  charakter v robného procesu (kontinuálny, dávkov  at .). 

Systém vysledovate nosti musí zah a  minimálne: 

a) Kódy alebo ar e vstupn ch materiálov; rozpracované produkty, obaly 
a chemické látky. 

b) Po et pou it ch nádr í, síl, alebo zariadení. 

c) Pou ité v robné a prevádzkové doklady. 

d) as operácií a kontrol. 

e) Mno stvo a postupnos . 

Vo v eobecnosti sa musia v etky záznamy potrebné na vysledovate nos  uchováva  
po as 5 rokov v súlade s príslu n mi právnymi predpismi EÚ, najmä v súlade s 
nariadením . 178/2002 a jeho pokynmi na vykonanie lánkov 11, 12, 14, 17, 18, 19 
a 20 nariadenia (ES) . 178/2002 o v eobecnom potravinovom práve a/alebo 
s národn mi predpismi.  
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Záznamy t kajúce sa vysledovate nosti musia v dy zosta  aktuálne, itate né, ahko 
identifikovate né a prístupné. Mana ment je povinn  identifikova  v etky relevantné 
záznamy a d ku a miesto ich archivácie. 

 
Vzorky vstupn ch materiálov a hotov ch krmív sa musia uchováva  po as lehoty 
zodpovedajúcej pou itiu, na ktoré sa krmivo uvádza na trh. Vzorky sa musia 
uchováva  vo vhodn ch, zape aten ch a ozna en ch nádobách a musia sa likvidova  
riaden m spôsobom. Skladovacie podmienky musia zabráni  akémuko vek 
znehodnoteniu alebo po kodeniu vzoriek. 
 
Záznamy o v robe, distribúcii a pou ívaní k mnych surovín musia by  uchované 
a ahko dostupné, aby umo nili r chle spätné sledovanie k mnych surovín 
k bezprostrednému predchádzajúcemu zdroju aj smerom k al ím príjemcom, pokia  
sú identifikované známe i pravdepodobné nepriaznivé vplyvy na zdravie 
spotrebite ov. 
 
Mana ment je povinn  overova  platnos  postupov vysledovate nosti testom 
vysledovate nosti proti smeru procesu aj v smere procesu aspo  raz za rok. Tak to 
test musí by  zdokumentovan  a vyhodnoten  s cie om dosiahnu  zlep enie. 
 
4.4.3 Kontrola, odber vzoriek a anal za 
 
Mana ment musí ma  zdokumentovan  systém odberu vzoriek a anal z, a to tak pre 
kontrolu, ako aj pre overenie. Tak to systém musí by  vhodn  pre materiály 
a produkty, ktoré majú by  testované. Mana ment je povinn  preukázate ne bra  do 
úvahy príslu né právne predpisy a usmernenia. 
 
Postupy odberu vzoriek musia by  upravené nasledujúcim spôsobom: 
 

• Pri kontrole zhody vstupn ch materiálov a (medzi-) produktov musí metóda 
odberu vzoriek reprezentova  na primeranej úrovni vlastnosti celej dávky. 

• Na overenie platnosti in ch kontroln ch opatrení mô e by  pou it  odber vzoriek 
a anal za. Metódu a frekvenciu treba prispôsobi  o akávanej ú innosti t chto 
kontroln ch opatrení. 

 
Mana ment musí ma  zdokumentované postupy pre odber vzoriek, ktoré stanovujú 
metódy, kvalifikácie a zodpovednosti.  
 
Pre vlastné anal zy bezpe nosti k mnych surovín, ktoré zo zákona nevy adujú 
vyu itie akreditovaného laboratória a metód, je potrebné vhodnos  metódy a jej 
pou itie overi  pod a príslu nej normy a/alebo na základe kruhového testovania. 
 
Pre subkontrahované anal zy v eobecne a pre typy anal z bezpe nosti k mnych 
surovín, ktoré zo zákona vy adujú vyu itie akreditovaného laboratória a metód, musia 
by  laboratórium vykonávajúce anal zu a pou ité metódy akreditované pod a normy 
ISO 17025. 
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4.4.4 Postup v prípade nevyhovujúceho produktu  
 
Mana ment je povinn  vytvori  zdokumentovan  postup nakladania s produktmi, ktoré 
nevyhovujú ur en m po iadavkám.  

Postup by mal zah a :  

a)  Identifikáciu. 

b)  Oddelenie postihnut ch ar í. 

c)  V prípade potreby opatrenie na likvidáciu produktov. 

d)  Vyhodnotenie hlavnej prí iny nevyhovujúceho stavu.  

e) Dokumentáciu nevyhovujúceho stavu, anal zu hlavn ch prí in, nápravné 
opatrenia a overenie. 

f)  Záznam intern ch informácií relevantn ch strán.  

 
Musí by  definovaná zodpovednos  za preskúmanie a likvidáciu nevyhovujúceho 
produktu.  

Nevyhovujúci produkt by mal by  preskúman  v súlade so zdokumentovan mi 
postupmi a malo by sa s ním nalo i  jedn m z nasledovn ch spôsobov:  

a)  Dodato né spracovanie (pozri Dodato né spracovanie § 4.3.5). 

b)  Reklasifikácia (napr. ako produkt ur en  na priemyselné vyu itie). 

c) V daj (nie v prípade problému s bezpe nos ou krmív). 

d) Odmietnutie a následné zni enie alebo likvidácia v súlade s postupmi na 
likvidáciu odpadu (pozri § 4.2.8).  

  

4.4.5 Krízov  mana ment – stiahnutie z predaja a z obehu z bezpe nostn ch dôvodov   
 
Mana ment je povinn  zavies  zdokumentovan  postup stiahnutia produktov z predaja 
a z obehu, ktor  zabezpe í, e zákazníci a regula né úrady mô u by  okam ite 
informovaní v prípade akejko vek nezrovnalosti, ktorá mô e negatívne ovplyvni  
bezpe nos  k mnych surovín.  
 
Ak sa mana ment domnieva alebo má dôvod myslie  si, e k mna surovina, ktorú 
vyprodukoval, spracoval alebo vyrobil, nesp a po iadavky na bezpe nos  krmív, je 
povinn  bezodkladne iniciova  postupy na stiahnutie z predaja a z trhu, a ak je to 
potrebné, aj na stiahnutie od pou ívate ov k mnej suroviny príslu ného krmiva a 
informova  o tom príslu né orgány.  
 

a) Postupy stiahnutia z predaja a stiahnutia z obehu musia by  zdokumentované.  

b) Musí by  definovaná zodpovednos  za informovanie zákazníkov a regula n ch 
orgánov.  

c) Musí by  definovaná zodpovednos  za stiahnutie z predaja a stiahnutie z obehu.  

d) Je nutné ma  zoznam v etk ch príslu n ch kontaktov (vrátane príslu n ch 
orgánov), ktor  sa musí priebe ne aktualizova . 
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S k mnymi surovinami, ktoré sú pova ované za nebezpe né, sa bude zaobchádza  ako 
s nevyhovujúcim produktom (pozri § 4.4.4). 

 

Ka doro ne je nutné testova  postup stiahnutia z obehu, aby sa zabezpe ila jeho 
validita.  

 

4.4.6  Interné audity 

 
Mana ment je povinn  zabezpe i , aby sa vykonávali interné audity s cie om overi , e 
systém riadenia bezpe nosti krmív je: 

 

a) Ú inne zaveden  a udr iavan . 

b) V súlade s regula n mi a in mi stanoven mi po iadavkami.  

 
Interné audity je mo né pou íva  aj na identifikáciu potenciálnych mo ností zv enia 
kvality. Plánovanie intern ch auditov musí by  zdokumentované.  
Zdokumentovan  postup auditu by mal obsahova  minimálne: 

 

a) Prípravu a vydávanie plánov auditov. 

b) Rozsah auditov. 

c) Frekvenciu auditov. 

d) Metódy pou ívané na vykonávanie auditov. 

e) Hlásenie o zisteniach a navrhnuté zlep enia. 

f) Distribúciu hlásení. 

g) Vykonávanie nápravn ch opatrení a následné innosti. 

h) V ber a kolenie príslu n ch audítorov. 
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4.5 Vz ahy s dodávate mi a zákazníkmi 
 
4.5.1 Vz ahy s dodávate mi 
 
V ber dodávate ov a v ber k mnych surovín sú k ú ov mi aspektmi systému 
(systémov) riadenia bezpe nosti ka dého prevádzkovate a. Nekvalitné vstupné 
materiály mô u ma  za následok produkciu nekvalitn ch hotov ch v robkov a mô u 
ohrozi  bezpe nos  celého procesu prevádzkovate a.  V etci prevádzkovatelia by preto 
mali klás  osobitn  dôraz na zabezpe enie toho, e ich dodávatelia a k mne suroviny 
majú po adovanú kvalitu a tandard.  
 
Dodávatelia vysoko rizikov ch surovín by mali by  ka doro ne hodnotení na základe 
vyhodnotenia rizík. 
 
Po iadavky na vstupné materiály sú uvedené  § 4.3.2. 
 
4.5.2 Vz ahy so zákazníkmi 

Prevádzkovate  je povinn  zabezpe i  primeranú komunikáciu so zákazníkmi, aby zistil 
po iadavky zákazníkov na bezpe nos  krmív. Zmluvy a objednávky sa musia 
preskúma , aby sa zistilo, i je prevádzkovate  schopn  tieto po iadavky splni . 
Sú as ou preskúmania zmluvy musí by  aj informovanie vedúceho tímu HACCP pred 
za atím v roby alebo dodávky, pokia  mô u ma  po iadavky zákazníka vplyv na 
bezpe nos  krmív.  
 
Ka dá reklamácia zákazníka sa musí preskúma  pod a zdokumentovaného postupu, 
ktor  stanovuje postup krokov a zodpovednos  za vybavovanie reklamácií.  

Pri ka dej reklamácii sa musia uchováva  tieto údaje: 
a) Krmivov  produkt, mno stvo a íslo dávky, na ktoré sa reklamácia vz ahuje. 

b) Meno zákazníka a miesto dodávky. 

c) Charakteristika reklamácie. 

d) Vy etrovanie na zistenie prí in. 

e) Prijaté opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu. 

f) Spätná väzba zákazníkovi. 

 

Reklamácie zákazníkov t kajúce sa bezpe nosti krmív budú zaznamenané, aby boli 
ahko dostupné pre overenie HACCP. 
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5 PROGRAMY NEVYHNUTN CH PREDPOKLADOV 
 
V záujme zavedenia efektívneho systému HACCP je prevádzkovate  povinn  vytvori  
program nevyhnutn ch predpokladov. Tento program musí by  zdokumentovan  
a musí by  zameran  prinajmen om na ni ie uvedené oblasti.  
 
Podrobnej ie ustanovenia mo no nájs  v tomto dokumente v kapitole o riadení; 4.2 
Riadenie zdrojov a 4.3 Prevádzkové predpisy. 
 

al ie informácie nájdete v asti o vyhodnotení rizík v referen n ch odvetvov ch 
dokumentoch (Príloha 3 Referen n  odvetvov  dokument o spracovaní krobu, Príloha 
4 Referen n  odvetvov  dokument o spracovaní oleja a olejnat ch semien). 
 
Odkaz uveden  v texte ni ie poskytuje krí ov  odkaz na podrobnej í text v astiach 
4.2 a 4.3. 
 
5.1  Kon trukcia a usporiadanie budovy (pozri §4.2.3.2). 
 
5.2 Usporiadanie priestorov a pracovného priestoru (pozri §4.2.3.3). 
 
5.3 Utility (pozri §4.2.3.3). 
 
5.4  Likvidácia odpadu (pozri §4.2.8). 
 
5.5  Zariadenia, istenie a údr ba (pozri §4.2.3.4). 
 
5.6  Riadenie vstupn ch materiálov (pozri §4.3.3). 
 
5.7  Opatrenia na zabránenie kontaminácii (pozri §4.3.4). 
 
5.8  istenie a dezinfekcia (pozri §4.2.6). 
 
5.9  Ochrana pred kodcami (pozri 4.2.7). 
 
5.10  Osobná hygiena(pozri §4.2.2.3). 
 
5.11  Priestory pre personál (pozri §4.2.2.3). 
 
5.12  Dodato né spracovanie (pozri §4.3.5). 
 
5.13 Stiahnutie produktu z predaja a z obehu (pozri §4.4.4 a §4.4.5). 
 
5.14  Skladovanie (pozri §4.3.8). 
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6 SYSTÉM HACCP  
 
6.1 V eobecn  úvod 
 
HACCP je skratka pre anal zu nebezpe enstiev a metódu kritick ch kontroln ch bodov 
a je to „nástroj“, ktor  prevádzkovate ovi pomáha identifikova  nebezpe enstvá z 
h adiska bezpe nosti a kvantifikova  riziko spojené s jeho produktmi a procesmi. 
Systém potom umo uje prevádzkovate ovi zdokumentova , riadi  a overova  vplyv 
opatrení na kontrolu t chto bezpe nostn ch rizík. 

Produkcia bezpe n ch k mnych surovín vy aduje, aby bol systém HACCP postaven  
na pevn ch základoch programov nevyhnutn ch predpokladov. Programy 
nevyhnutn ch predpokladov poskytujú základné podmienky z h adiska prostredia 
a prevádzky, ktoré sú potrebné na produkciu bezpe n ch k mnych surovín. K m 
programy nevyhnutn ch predpokladov mô u ma  vplyv na bezpe nos  k mnych 
surovín, t kajú sa aj zabezpe enia toho, aby boli krmivá zdravé a vhodné na 
konzumáciu. Systém HACCP má u í rozsah pôsobnosti, preto e sa obmedzuje na 
zaistenie bezpe nosti krmív z h adiska konzumácie. Povaha PRP bude u jednotliv ch 
prevádzkovate ov odli ná, ale v eobecné zásady budú plati  v odvetví k mnych 
surovín v celej Európe. 
 
Nevyhnutné predpoklady sú jadrom systému a bez nich nebude úspe n  iaden 
systém HACCP. Tieto postupy poskytujú pevn  opera n  základ umo ujúci tímu 
HACCP zamera  sa na nieko ko kritick ch problémov, ktoré nemusia by  rie ené 
v rámci denného programu, ale napriek tomu si vy adujú osobitnú starostlivos . 

 

Metóda HACCP je zalo ená na siedmich základn ch zásadách: 

 

1. Uskuto ni  anal zu nebezpe enstiev. 

2. Ur i  kritické kontrolné body (CCP). 

3. Stanovi  kritické limity. 

4. Vytvori  systém na monitorovanie riadenia ka dého CCP. 

5. Stanovi  nápravné opatrenie, ktoré sa má prija , pokia  by do lo k zlyhaniu 
riadenia. 

6. Stanovi  postup na overenie toho, i v etky aspekty systému HACCP ú inne 
fungujú. 

7. Zdokumentova  v etky postupy a záznamy, aby bolo mo né preukáza , e 
systém HACCP efektívne funguje. 

 
 
6.2 V eobecné po iadavky 
 
Prevádzkovate  musí ma  dobre zdokumentovan , plne zaveden  systém HACCP, 
ktor  zah a v etky innosti v rámci rozsahu pôsobnosti. Tento rozsah pôsobnosti sa 
za ína momentom nadobudnutia právneho vlastníctva vstupn ch materiálov a kon í 
sa prevodom vlastníctva kone ného produktu na zákazníka. 
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Praktické uplat ovanie a vykonávanie HACCP si vy aduje truktúrovan  prístup, ktor  
mo no rozdeli  do nasledujúcej vykonávacej stratégie. 
 
 
6.3 Tím HACCP a vedúci tímu 
 
Systém HACCP musí vypracova  a udr iava  multidisciplinárny tím, ktor  bude 
zodpoveda  za vytvorenie, v voj, udr iavanie a revidovanie systému HACCP. Tento 
tím musí ma  prístup k multidisciplinárnym znalostiam a praktick m skúsenostiam 
v oblasti systémov riadenia bezpe nosti krmív. Je ve mi dôle ité, aby mal plnú 
podporu mana mentu prevádzkovate a, a najlep ie je, ke  ho vedie zástupca 
mana mentu. V tíme by mali by  udia, ktorí majú ako celok preukázate né dôkladné 
znalosti o: 

a) Uplat ovaní zásad HACCP. 
b) Pou ívan ch v robn ch procesoch a zariadeniach. 
c) Produktoch, vstupn ch materiáloch a s nimi súvisiacich nebezpe enstvách. 
d) Právnych a odvetvov ch po iadavkách. 

 
Poradám tímu predsedá vedúci tímu HACCP. Tento vedúci tímu podlieha priamo 
mana mentu. Porady tímu HACCP sa plánujú pravidelne. V sledky t chto porád, 
zlo enie tímu HACCP a individuálne kompetencie lenov tímu majú by  
zdokumentované. 
 
6.4 pecifikácie vstupn ch materiálov a hotov ch produktov 
 
Systém HACCP sa musí vz ahova  na produkciu v etk ch existujúcich a nov ch 
k mnych surovín.  
Podrobné informácie o ka dom produkte sú potrebné na vyhodnotenie 
nebezpe enstiev vypl vajúcich z procesu alebo z dodávky kone nému pou ívate ovi. 
Je nutné vzia  do úvahy vstupné materiály v robku a pou itie hotového v robku 
va imi zákazníkmi. Kone n  produkt aj vstupné materiály je mo né definova  ako 
skupiny, pokia  sú aspekty bezpe nosti krmív porovnate né. Pokia  je to vhodné, z 
praktick ch dôvodov je vhodné za le ova  podobné produkty do skupín. V takom 
prípade sa v príslu nej pecifikácii musia uvádza  v etky materiály v skupine. 
 
Pre hotové v robky musia by  definované zdokumentované pecifikácie s uvedením: 

a) Názvu alebo iného ozna enia. 
b) Príslu n ch chemick ch, fyzikálnych a mikrobiologick ch vlastností t kajúcich 

sa bezpe nosti krmív.  
c) Balenia (ak je to relevantné). 
d) Zlo enia. 
e) Ozna enia/upozornenia. 
f) asu pou ite nosti/skladovacích podmienok. 
g) Návodu na pou itie/ur eného pou itia. 
h) Príslu n ch právnych predpisov. 
i) Ur ené pou itie produktu musí by  identifikované a zdokumentované. 
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Pre vstupné materiály musia by  definované zdokumentované pecifikácie 
s uvedením: 

a) Názvu alebo iného ozna enia. 
b) Pôvodu a spôsobu v roby. 
c) Príslu n ch chemick ch, fyzikálnych a mikrobiologick ch vlastností t kajúcich 

sa bezpe nosti krmív, vrátane vlastností ur en ch v anal ze nebezpe enstiev. 
d) Balenia (ak je to relevantné). 
e) asu pou ite nosti/skladovacích podmienok. 
f) Príslu n ch právnych predpisov. 

 
 
6.5 Informácie o procesoch 
 
V etky procesy v rámci rozsahu pôsobnosti musia by  zdokumentované vo v vojov ch 
diagramoch procesov. V vojové diagramy procesov musia by  nato ko podrobné, aby 
tímu HACCP umo nili vykona  dôkladnú anal zu. V vojov  diagram procesu by mal 
uvádza  kroky pou ívané na v robu produktu. Jeden blok v priebehu procesu by mal 
odrá a  jeden krok v procese. 

V vojov  diagram procesu musí zah a : 
a) V robné, skladovacie a logistické procesy. 
b) Procesy v roby alebo úpravy vody, pary, stla eného vzduchu, plynov alebo 

in ch látok, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s produktom. 
c) Zariadenia pre CIP, kde mô u tieto látky predstavova  riziko pre kone n  

produkt. 
d) Externe zabezpe ované procesy. 
e) Dodato né spracovanie a/alebo prechodné uskladnenie. 
f) Relevantn  vstup pomocn ch technologick ch látok. 
g) Varianty usporiadania, ktoré sú spojené s procesom. 

 
Diagram by mal by  o najjednoduch í, s jasn mi schémami a jednozna n mi 
pojmami. Jeho úrove  podrobnosti by mala zodpoveda  vedomostiam lenov tímu 
HACCP o procese. Uvádzame ve mi jednoduch  príklad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Potvr te presnos  v vojového diagramu procesu priamo na mieste jeho kontrolou v 
porovnaní so skuto n m prevádzkov m procesom vo va om zariadení.   
 

1. Nákup 

2. Príjem 

3. Skladovanie 
4. Mie anie 

5. Granulovanie 

6. Expedícia  
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Tam, kde existuje riziko krí ovej kontaminácie, by informácie o procese mali zah a  
aj usporiadanie priestorov a zobrazova  trasu pohybu (kone n ch) produktov, odpadu 
a personálu, ako aj polohu miest na zhroma ovanie odpadu a zariadení pre personál. 
 
V etky informácie o procese musia by  preukázate ne overené tímom HACCP 
porovnaním so skuto n mi procesmi a priestormi.  
 

 
6.6 Anal za nebezpe enstiev 
 
Tím HACCP je povinn  vykona  a zdokumentova  anal zu nebezpe enstiev, ktorá sa 
vz ahuje na materiály a v etky kroky procesu v rámci definovaného rozsahu 
pôsobnosti.  
 
Diagram sa má pou íva  na identifikáciu potenciálnych nebezpe enstiev v jednotliv ch 
krokoch procesu, pri om sa berú do úvahy konkrétne okolnosti daného kroku z 
h adiska: 

Chemického – pesticídy, mazivá, dioxíny, a ké kovy, istiace prostriedky at . 

Biologického – ne iaduce mikroorganizmy, ako je salmonela, E. coli, plesne at . 

Fyzikálneho – cudzie telesá, ako je sklo, drevo, perky, kamene, kovové predmety 
at . 

Napríklad v prípade 1. kroku by ste si mali najskôr v dy polo i  otázku: „Ak  kvalitn  
je materiál, ktor  dostávam?“  

Je potrebné pecifikova  tak zdroj, ako aj nebezpe enstvo, napríklad: „Príli  nízka 
teplota lisovania spôsobujúca pre itie salmonely.“ 

V prípade v etk ch zisten ch nebezpe enstiev sa ur ia opatrenia. Tie budú 
vykonávané bu  zmenou programu nevyhnutn ch predpokladov, alebo stanovením 
kontroln ch opatrení v príru ke so systémom riadenia bezpe nosti krmív. 
 
 
6.7 Vyhodnotenie rizík 
 
U v etk ch zisten ch nebezpe enstiev sa musí vyhodnoti  úrove  rizika stanovením 
záva nosti ú inku nebezpe enstva na zdravie a pravdepodobnosti, e bez zavedenia 
kontrolného opatrenia tento ú inok nastane v tomto kroku (nezní ené riziko). Tím 
HACCP porovná vypo ítané úrovne rizika s preddefinovanou úrov ou rizika, ím odhalí 
v znamné nebezpe enstvá a bezv znamné nebezpe enstvá. Preddefinovaná úrove  
rizika a jej motivácia a hodnotenie a stanovenie (bez-)v znamn ch nebezpe enstiev 
musia by  zdokumentované. 
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6.8 Ur enie CCP 
 
V etky v znamné nebezpe enstvá musia by  hodnotené truktúrovanou metódou, aby 
sa ur ilo, i je súvisiaci krok procesu kritick  pre bezpe nos  krmív (CCP). Táto 
metóda musí prinajmen om zoh adni : 

a) Potrebu osobitného kontrolného opatrenia. 
b) Mo nos  monitorova  a/alebo kontrolova  kroky procesu. 
c) Platnos  kontrolného opatrenia na odstránenie rizika alebo jeho zní enie na 

prijate nú úrove . 
d) Prítomnos  al ieho kroku spracovania, ktor  odstráni riziko alebo ho zní i na 

prijate nú úrove . 
 
Ak si nejaké v znamné nebezpe enstvo vy aduje osobitnú kontrolu a v smere procesu 
nie je iaden al í bod, ktor  ho mô e obmedzi  alebo odstráni , je to kritick  
kontroln  bod (CCP). Ak to nie je CCP, bude sta i  menej prísna kontrola alebo 
správne pou ívanie vá ho programu nevyhnutn ch predpokladov.  
 
Príklad: 

 

Záva nos    

Ve ká 3 4 4 

Mierna 2 3 4 

Nízka 1 2 3 

Pravdepodobnos  
v skytu   

Nízka Mierna Ve ká 

 

Na stanovenie bodov CCP v procese existujú dve uznávané riadiace metódy: 

Prvá metóda je zalo ená na spomenutom vyhodnotení úrovne rizika. Pomocou modelu 
posudzovania úrovne rizika mô u by  stanovené tyri úrovne rizika. V prípade 1. 
úrovne rizika nemusia by  potrebné iadne opatrenia. V prípade 2. úrovne rizika musia 
by  vykonávané pravidelné opatrenia. Tretia úrove  rizika vy aduje pou itie 
nevyhnutn ch predpokladov, ako sú hygienické programy, údr ba a kalibrácia, 
nákupné postupy at . V prípade 4. úrovne rizika, po ktorom nenasleduje krok, ktor  
bude nebezpe enstvo eliminova , je tento krok procesu CCP a sú nevyhnutné osobitné 
kontrolné opatrenia.  

 

Druhá metóda je u ah ená pou itím rozhodovacieho stromu (pozri nasledujúci 
diagram), ktor  pomocou tyroch otázok stanovuje prístup na základe logického 
uva ovania. Aby sa predi lo ve kému po tu nerealistick ch CCP, strom by sa mal 
pou i  len v prípade v znamn ch nebezpe enstiev, napríklad pri 3. a 4. úrovni rizika. 

 
 

 



 

 
 
36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový počet CCP bude závisieť od procesov a produktov, no pri uplatnení správnej 
metódy bude stanovený relevantný počet CCP. Snažte sa, aby bol celkový počet čo 
najnižší. Niekoľko kľúčových CCP môžete sledovať oveľa účinnejšie než veľké 
množstvo. 

Po identifikácii kroku procesu a súvisiaceho nebezpečenstva, ktoré si vyžaduje 
osobitnú kontrolu, musia byť definované kontrolné opatrenia. Kontrola musí byť 
možná, merateľná a musí eliminovať riziko alebo ho znížiť na prijateľnú úroveň. Ak je 
CCP mimo kontroly, musí byť možné vykonať okamžité nápravné opatrenie. 

Dôvod na stanovenie CCP a výsledok jeho stanovenia musia byť zdokumentované. 
 

Existujú preventívne kontrolné opatrenia? 

Upravte krok, proces alebo produkt 

Je kontrola pri tomto kroku dôležitá pre 
bezpečnosť? 

Je tento krok konkrétne určený na elimináciu alebo zníženie 
pravdepodobného výskytu nebezpečenstva na prijateľnú úroveň? 

Mohla by sa vyskytnúť kontaminácia identifikovaným nebezpečenstvom 
(nebezpečenstvami) nad prijateľnú úroveň alebo mohla by sa zvýšiť na neprijateľnú 

úroveň? 

Odstráni následný krok nebezpečenstvo (nebezpečenstvá) alebo zníži 
pravdepodobný výskyt na prijateľnú úroveň? 

KRITICKÝ KONTROLNÝ BOD 

ÁNO 

ÁNO 

ÁNO 

ÁNO 

ÁNO 

NIE 

NIE 

NIE 

NIE 

NIE 

Nie je to CCP 

Nie je to CCP 

Nie je to CCP Zastaviť 

Zastaviť 

Zastaviť 
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6.9 Kritické limity a monitorovanie 
 
V prípade v etk ch stanoven ch CCP budú definované kritické limity. Tieto limity 
musia by  validované napr. právnymi predpismi, vedeck mi údajmi alebo kontroln mi 
(tzv. challenge) testami. Stanovte cie ovú hodnotu ako priemer a kritick  limit, ktor  
oddelí prijate né od neprijate ného. Tieto limity musia by  v súlade so v etk mi 
legislatívnymi povinnos ami, no ak neexistujú iadne právne limity, na dosiahnutie 
správnej rovnováhy medzi bezpe nos ou a uskuto nite nos ou je potrebné pou i  
vlastn  analytick  a bibliografick  v skum a skúsenosti ( i u  vlastné, alebo 
skúsenosti poradcu). 

Musí sa jasne rozli ova  medzi limitmi, ktoré vyvolávajú (len) úpravu procesu, a 
kritick mi limitmi, ktoré v prípade prekro enia vy adujú nápravné opatrenia zamerané 
na produkt. Kritické limity a ich validácia musia by  zdokumentované. 
 
Monitorovanie CCP je plánované meranie parametrov procesu s cie om zisti , i je CCP 
pod kontrolou. Vy aduje si plán, limity, ako sú definované vy ie, písomn  postup, 
zodpovedn ch pracovníkov s príslu nou odbornou prípravou a písomn  záznam o 
meraniach/pozorovaniach/v sledkoch. 

Monitorovanie CCP bude: 
a) Signalizova  prekro enie kritick ch limitov. 
b) S prijate nou istotou reprezentova  trval  stav. 

 
Ak sa pou íva nejaké nepriame monitorovanie alebo kvalitatívny limit, musí by  
zdokumentovaná validácia metódy a/alebo odbornej spôsobilosti prevádzkovate a. 
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6.10 Oprava 
 
Ak sa prekro í kritick  limit, tím HACCP musí definova  produkt, ktor  je ur en  na 
opravu. Táto oprava sa roz íri na cel  produkt, ktor  nebol preukázate ne spracovan  
v rámci kritick ch limitov.  
 
Záznamy o oprave musia uvádza  skuto ne namerané hodnoty, dátum/ as, iniciály 
zainteresovaného zamestnanca a v etky opravy, ako aj objem a kone né miesto 
ur enia daného v robku.  
 
Prevádzkovate  zdokumentuje preh ad v etk ch CCP, vrátane kontroln ch opatrení, 
kritick ch limitov, frekvencie a spôsobu monitorovania, opráv, záznamov a súvisiacich 
zodpovedností. Tento preh ad bude implementovan  v prevádzkovej dokumentácii 
príru ky pre systém riadenia bezpe nosti krmív. 
 
Príklad:  

 

Krok Nebezpe
enstvo 

Kateg. CCP Monitorovanie Kritick  
limit 

Nápravné 
opatrenie 

Záznam a 
overovanie 

o Ako Kedy Kto 4.Mie a-
nie 

Cudzie 
telesá 
v mat. 

Fyzikál. 

(aké-
ko vek) 

3 

(3. v 
procese) Sito Skontrolova

né, e je v 
prevádzke 
a v dobrom 
stave. 

Den-
ne 

Oddelenie 
údr by 

V etky 
otvory  

< 2 mm 

 

Sito sa 
otá a 50 
ot./min. 

Zastavi  
v robok od 
poslednej 
in pekcie 
v súlade 
s t mto 
stavom. 

Vymeni  
alebo 
opravi  sito 
alebo 
prestavi  
jeho 
r chlos , ak 
je iná ako 
pec. 

Po et 
s a ností na 
cudzie 
telesá v 
kone nom 
produkte 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
6.11 Validácia systému riadenia bezpe nosti k mnych surovín 
 
Prevádzkovate  sa mô e pri validácii systému HACCP obráti  na túto príru ku vrátane 
príslu n ch referen n ch odvetvov ch dokumentov. 
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6. 12 Overovanie systému riadenia bezpe nosti krmív 
 
Tím HACCP je povinn  overi  systém riadenia bezpe nosti krmív aspo  raz za rok, 
a t m potvrdi  jeho ú innos  a platnos . Toto overenie musí preukázate ne vzia  do 
úvahy: 

a) Zavedenie a ú innos  v etk ch nevyhnutn ch predpokladov. 
b) Zavedenie a ú innos  v etk ch kontroln ch opatrení. 
c) V etky odch lky v kontrole CPP a prijaté nápravné opatrenia. 
d) Vnútorné a vonkaj ie oznámenia (reklamácie) vz ahujúce sa na bezpe nos  

krmív. 
e) V sledky príslu n ch chemick ch a mikrobiologick ch anal z. 
f) Incidenty a prípady stiahnutia z obehu. 
g) Zmeny v produktoch, procesoch a právnych predpisoch.  

 
Toto overenie musí vies  k jednozna n m záverom t kajúcim sa zavedenia, ú innosti 
a platnosti systému riadenia bezpe nosti krmív. Overenie musí by  plne 
zdokumentované; najlep ie je, ke  je sú as ou vnútorného auditu spolo nosti a ke  
sa pou íva ako vstupn  materiál pre kontrolu vykonávanú mana mentom. 

V rámci systému HACCP je nevyhnutn ch nieko ko dokumentov. Uvádzame minimálny 
zoznam: 

a) Tím HACCP ( lenovia a odbornos ). 
b) Zápisnice z porád tímu HACCP. 
c) pecifikácie finálneho produktu. 
d) pecifikácie materiálov. 
e) Diagramy procesov. 
f) Nevyhnutné predpoklady. 
g) Tabu ka s anal zou nebezpe enstiev vrátane stanovenia a validácie CCP. 
h) Plán HACCP vrátane v etk ch CCP, kritick ch limitov, monitorovania 

a nápravn ch opatrení. 
i) Prevádzkové postupy pre CCP. 
j) Záznamy o nápravn ch opatreniach a súvisiace dokumenty. 
k) Overovacie postupy a v sledky pre v etky vy ie uvedené polo ky. 
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7 REFEREN NÉ DOKUMENTY 
 
S cie om zosúladi  túto príru ku s platn mi právnymi predpismi t kajúcimi sa krmív 
a rôznymi aktivitami na úrovni jednotliv ch tátov, odvetví a/alebo zdru ení berie táto 
príru ka do úvahy zásady bezpe nosti krmív a potravín, ako aj zásady HACCP, ktoré 
sú podrobnej ie stanovené v rôznych medzinárodn ch dokumentoch a právnych 
predpisoch ES, najmä v t chto dokumentoch: 
 
 

 Nariadenie o v eobecn ch zásadách potravinového práva ( . 178/2002/ES) 

 Nariadenie o hygiene krmív ( . 183/2005/ES)  

 Nariadenie o úradn ch kontrolách ( . 882/2004/ES) 

 Nariadenie o doplnkov ch látkach ( . 1831/2003/ES) 

 Smernica o ne iaducich látkach v krmivách pre zvieratá ( . 2002/32/ES) 

 Nariadenie o rezíduách pesticídov ( . 396/2005/ES) 

 Nariadenie o geneticky modifikovan ch potravinách a krmivách ( . 1829/2003/ES) 

 Nariadenie o umiest ovaní na trh ( . 767/2009/ES) 

 Odporú anie Komisie o prítomnosti deoxynivalenolu, zearalenónu, ochratoxínu A, 
T2 a HT2 a fumonizínov vo v robkoch ur en ch na krmivo pre zvieratá 
(2006/576/ES)  

 Codex Alimentarius – Kódex pre správnu prax pri v ive zvierat 
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8 REFEREN NÉ ODVETVOVÉ DOKUMENTY 
 
Odvetvová príru ka by mala zah a  alebo po adova  vypracovanie komplexn ch 
anal z rizík na úrovni odvetvia a pre ka dú zahrnutú k mnu surovinu by mala 
uvádza : 
 
- Identifikáciu nebezpe enstiev z h adiska bezpe nosti krmív. 
- Formuláciu opatrení na riadenie t chto nebezpe enstiev. 
 
Zodpovednos  jednotliv ch pracovísk/prevádzkovate ov za HACCP zostáva 
nedotknutá. 
 
V nasledujúcich odvetviach zameran ch na k mne suroviny boli vyvinuté referen né 
odvetvové dokumenty zaoberajúce sa otázkami bezpe nosti k mnych surovín: 
 
 
PRÍLOHA 3: REFEREN N  ODVETVOV  DOKUMENT O SPRACOVANÍ KROBU 
 
PRÍLOHA 4: REFEREN N  ODVETVOV  DOKUMENT O SPRACOVANÍ OLEJA 

A OLEJNAT CH SEMIEN  
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PRÍLOHA 1: ZOZNAM KONZULTOVAN CH ORGANIZÁCIÍ 
 
Platforma EFIP sa skontaktovala a stretla s ve k m po tom zástupcov priemyseln ch 
odvetví spojen ch s v robou a spotrebou k mnych surovín a in ch zainteresovan ch 
strán v celom Spolo enstve.  
 
Cie om t chto stretnutí bolo vyzva  v etky v znamné zú astnené strany spojené 
s krmivárskym priemyslom v EÚ, aby poskytli spätnú väzbu na túto príru ku pred jej 
prv m vydaním v júni 2009 a po om.  
 
Kone né ciele tohto konzulta ného procesu, ktor  je stále otvoren  a pokra uje:  
 

a) H ada  príspevky, otvori  kon truktívnu diskusiu a vyzva  zainteresované 
strany, aby vyjadrili svoje pripomienky a návrhy k textu v záujme jeho 
neustáleho zlep ovania. 

b) Zabezpe i  dobré pochopenie toho, ako príru ka pristupuje k al ím sektorom. 
c) Dosiahnu  dostato n  stupe  dôvery v rámci krmivového a potravinového 

re azca, pri om najvä ia pozornos  sa venuje oprávnen m o akávaniam 
ostatn ch priemyseln ch odvetví, pokia  ide o bezpe nos . 

d) Zabezpe i  pre príru ku prístup zoh ad ujúci cel  re azec a koordináciu 
s ostatn mi zú astnen mi stranami. 

 
Osobitnú zmienku treba venova  ve mi aktívnej ú asti zdru enia AAF a FEDIOL-u v 
rámci platformy EFIP, Európskej platformy pre k mne zlo ky, ktorej sú zakladajúcimi 
lenmi. Platformu EFIP zalo ili v znamné európske zdru enia alebo federácie 

zastupujúce odvetvia, ktoré dodávajú k mne suroviny na trh EÚ. Je to dobrovo ná 
platforma, ktorej cie om je posudzova  sektorové príru ky, vymie a  si skúsenosti, 
spolupracova  a ponúknu  v etk m svojim lenom koordinované vedenie pri 
implementácii nariadenia o hygiene krmív a súvisiacich bezpe nostn ch systémov. 

lenovia platformy EFIP predstavujú spolo ne drvivú vä inu v etk ch „materiálov“, 
ktoré vstupujú do potravinového re azca cez k mne zmesi (obilniny, spracované 
rastlinné alebo ivo í ne produkty, doplnkové látky a ved aj ie produkty z 
potravinárskeho priemyslu). 
 
 
 



 

 
 

43 

História konzulta ného procesu:  
 
- Október 2006   porada platformy EFIP a federácie FEFAC 
- December 2006  porada platformy EFIP-FEFAC 
- Január 2007   zasadnutie technickej komisie platformy EFIP 
- Január 2007  plenárne zasadnutie platformy EFIP 
- Február 2007   porada platformy EFIP-FEFAC 
- Marec 2007   zasadnutie technickej komisie platformy EFIP 
- Marec 2007   plenárne zasadnutie platformy EFIP 
- Máj 2007    porada platformy EFIP a federácie FEFAC 
- Jún 2007   plenárne zasadnutie platformy EFIP 
- Júl 2007    plenárne zasadnutie platformy EFIP 
- September 2007  zasadnutie technickej komisie platformy EFIP 
- Október 2007   plenárne zasadnutie platformy EFIP 
- November 2007  plenárne zasadnutie platformy EFIP 
- Január 2008   plenárne zasadnutie platformy EFIP 
- Marec 2008   zasadnutie technickej komisie platformy EFIP 
- Máj 2008   plenárne zasadnutie platformy EFIP 
- Jún 2008   plenárne zasadnutie platformy EFIP 
- September 2008  zasadnutie technickej komisie platformy EFIP 
- September 2008  plenárne zasadnutie platformy EFIP 
- December 2008  plenárne zasadnutie platformy EFIP 
- Február 2009   plenárne zasadnutie platformy EFIP 
- Marec 2009   porada platformy EFIP a federácie FEFAC 
- Apríl 2009   zasadnutie technickej komisie platformy EFIP 
- Apríl 2009   porada asociácie Assalzoo 
- Jún 2009   plenárne zasadnutie platformy EFIP 
- September 2009  zasadnutie technickej komisie platformy EFIP 
- December 2009  plenárne zasadnutie platformy EFIP 
- Január 2010   zasadnutie technickej komisie platformy EFIP 
- Marec 2010   zasadnutie technickej komisie platformy EFIP 
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EFIP 
 

V súvislosti s vydaním nariadenia o hygiene krmív (nariadenie (ES) . 183/2005) 
a najmä lánkov 7, 20 a 22 tohto nariadenia prijali v etky v znamné európske 
zdru enia a federácie zastupujúce odvetvia, ktoré dodávajú krmivá na trh EÚ, kroky, 
ktor ch cie om je zabezpe i , aby v etky ich sektorové príru ky sp ali povinnosti 
vypl vajúce z nariadenia (ES) . 183/2005 a v eobecnej ie v etky po iadavky 
t kajúce sa krmiva a aby boli tieto príru ky zárove  v súlade s príru kou Codex 
Alimentarius o dobrej praxi pre krmivo zvierat CAC/RCP 54-2004.  

Tieto zdru enia a federácie vytvorili EFIP – Európsku platformu pre k mne zlo ky. EFIP 
je dobrovo ná platforma, ktorej cie om je posudzova  sektorové príru ky, vymie a  si 
skúsenosti, spolupracova  a ponúknu  v etk m svojim lenom koordinované vedenie 
pri implementácii nariadenia o hygiene krmív a súvisiacich bezpe nostn ch systémov.  

lenovia EFIP predstavujú spolo ne drvivú vä inu v etk ch „k mnych surovín“, ktoré 
vstupujú do potravinového re azca cez k mne zmesi (obilniny, spracované rastlinné 
alebo ivo í ne produkty, doplnkové látky a ved aj ie produkty z potravinárskeho 
priemyslu), i u  sa vyrábajú v Európe, alebo dová ajú z tretích krajín. 

lenmi platformy EFIP sú nasledujúce zdru enia: 
 

• AAF – Association des Amidonniers et Féculiers – Zdru enie európskeho 
krobárskeho priemyslu 

• Zdru enie európskych pivovarov  
• CEFS – Comité Européen des Fabricants de Sucre  
• CIAA – Konfederácia potravinárskeho a nápojového priemyslu EÚ  
• COCERAL – Comité du Commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, 

huile d'olive, huiles et graisses et agrofournitures  
• EFPRA – Európske zdru enie spracovate ov a dodávate ov tuku  
• FAMI-QS – Európske zdru enie pre systém kvality krmivov ch doplnkov ch 

látok a premixov  
• FEDIOL – V robcovia olejov a bielkovinov ch mú ok EÚ 
• Zdru enie európskych mlynárov 

 

AAF    
AAF (Association des Amidonniers et Féculiers) je obchodné zdru enie, ktoré 
zastupuje záujmy európskeho krobárskeho priemyslu na európskej i medzinárodnej 
úrovni. krobársky priemysel je zastúpen  v 21 európskych krajinách a v sú asnosti 
má 24 lenov a 7 pridru en ch lenov. Kompletn  zoznam nájdete na webovej lokalite 
AAF: http://www.aaf-eu.org/html/members.php 
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FEDIOL 

FEDIOL je európska federácia zastupujúca v robcov olejov a bielkovinov ch mú ok 
EÚ. lenmi FEDIOL-u je 14 národn ch zdru ení firiem zaoberajúcich sa drvením 
semien a spracovaním oleja, ktoré pôsobia v rôznych krajinách EÚ. Prostredníctvom 
siete zdru ení je s FEDIOL-om spojen ch vy e 35 spolo ností, ako sú AAK, A.D.M, 
CARGILL, BUNGE, IOI Loders Croklaan, Lipidos Santiga, Sovena, Thywissen, Wilmar 
Edible Oils at . Úpln  zoznam spolo ností spojen ch so zdru eniami FEDIOL-u mo no 
nájs  na na ej webovej lokalite: http://www.fediol.be/4/index.php 

 
 

PRÍLOHA 2:  ZOZNAM SKRATIEK 

o As: Arzén 
o B: Biologické 
o C: Chemické 
o CCP: Kritick  kontroln  bod 
o Cd: Kadmium 
o CFU/g: Jednotky tvoriace kolónie na gram 
o CIP: istenie na mieste 
o S: lenské táty 
o DDT: Dichlór-difenyl-trichlóretán 
o EFIP: Európska platforma pre k mne zlo ky 
o EK: Európska komisia 
o EÚ: Európska únia 
o F: Fyzikálne 
o FEFAC: Európska federácia v robcov krmív 
o HACCP: Systém anal zy nebezpe enstiev a metóda kritick ch kontroln ch bodov 
o HCH: Hexachlórcyklohexán 
o HCN: Kyanovodík 
o Hg: Ortu  
o ISO: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu 
o Kat.: Kategória 
o MRL: Maximálny limit rezíduí 
o PAU: Polycyklické aromatické uh ovodíky 
o Pb: Olovo 
o PCB: Polychlórované bifenyly 
o PCDD: Polychlórované dibenzo-para-dioxíny 
o PCDF: Polychlórované dibenzo-furány 
o PRP: Program nevyhnutn ch predpokladov 
o SFM: Bezpe né, spravodlivé a obchodovate né 
o SO2: Oxid siri it  
o SVP: Správna v robná prax 
o T °C: Teplota v stup och Celzia 
o TEF: Faktor ekvivalentu toxicity 
o WHO: Svetová zdravotnícka organizácia 
 




