
Príloha č. 2 

Úplné znenie prílohy I nariadenia (ES) č. 183/2005 

 

PRVOVÝROBA 

ČASŤ A 

Požiadavky na krmivárske podniky na úrovni prvovýroby krmív uvedené v článku 5 ods. 1  

 

I. Ustanovenia o hygiene  

1. Krmivárske podnikateľské subjekty zodpovedné za prvovýrobu krmív zabezpečujú, aby 

boli činnosti riadené a vykonávané tak, aby sa nebezpečenstvám, ktoré by mohli ohroziť 

bezpečnosť krmív predchádzalo, aby sa vylúčili alebo minimalizovali.  

2. Krmivárske podnikateľské subjekty v možnej miere zabezpečujú, aby boli primárne 

produkty vyrábané, čistené, balené, skladované a prepravované v rámci ich zodpovednosti 

chránené pred kontamináciou a znehodnotením.  

3. Krmivárske podnikateľské subjekty plnia povinnosti stanovené v bodoch 1 a 2 tým, že 

dodržiavajú príslušné ustanovenia právnych predpisov Spoločenstva a vnútroštátnych 

právnych predpisov týkajúce sa kontrol nebezpečenstiev vrátane:  

i) opatrení na kontrolu nebezpečnej kontaminácie, spôsobenej napríklad vzduchom, pôdou, 

vodou, hnojivami, prípravkami na ochranu rastlín, biocídnymi výrobkami, veterinárnymi 

liečivami a manipuláciou s odpadom a jeho likvidáciou,  

a  

ii) opatrení týkajúcich sa zdravia rastlín, zdravia zvierat a životného prostredia, ktoré majú 

dôsledky pre bezpečnosť krmív, vrátane programov na sledovanie a kontrolu zoonóz a 

pôvodcov zoonóz.  

 

4. V prípade potreby krmivárske podnikateľské subjekty prijímajú zodpovedajúce opatrenia, 

najmä:  

a) na udržanie čistoty zariadenia, vybavenia, kontajnerov, debien a vozidiel používaných pri 

výrobe, príprave, triedení, balení, skladovaní a preprave krmív a podľa potreby na ich vhodnú 

dezinfekciu po čistení;  

b) podľa potreby na zabezpečenie hygienických výrobných, prepravných a skladovacích 

podmienok pre krmivo a jeho čistotu;  

c) na používanie čistej vody vždy, keď je to potrebné na predchádzanie nebezpečnej 

kontaminácii;  

d) v možnej miere na predchádzanie nebezpečnej kontaminácii zapríčinenej zvieratami či 

škodcami;  

e) na skladovanie odpadov a nebezpečných látok a manipuláciu s nimi samostatne a bezpečne, 

aby sa tak predišlo nebezpečnej kontaminácii;  

f) na zabezpečenie toho, že obalové materiály nebudú zdrojom nebezpečnej kontaminácie 

krmiva;  

g) na zohľadnenie výsledkov všetkých príslušných analýz vykonávaných na vzorkách 

odobratých z primárnych produktov či iných vzorkách významných pre bezpečnosť krmív.  

 



II. Vedenie záznamov  

1. Krmivárske podnikateľské subjekty vedú záznamy týkajúce sa opatrení realizovaných na 

kontrolu nebezpečenstiev, vhodným spôsobom a počas dostatočnej doby úmernej charakteru a 

veľkosti krmivárskeho podniku. Krmivárske podnikateľské subjekty musia príslušné 

informácie uvedené v týchto záznamoch sprístupniť príslušnému orgánu.  

 

2. Krmivárske podnikateľské subjekty musia viesť najmä záznamy o:  

a) akomkoľvek použití prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov;  

b) použití geneticky upraveného osiva;  

c) akomkoľvek výskyte škodcov či chorôb, ktorý by mohol ovplyvniť bezpečnosť prvotných 

produktov;  

d) výsledkoch všetkých analýz vykonaných na vzorkách odobratých z prvotných produktov či 

iných vzorkách odobratých na diagnostické účely, ktoré majú význam pre bezpečnosť krmív;  

e) zdroji a množstve každého vstupu krmiva a mieste určenia a množstve každého výstupu 

krmiva.  

 

3. S vedením záznamov týkajúcich sa činností, ktoré vykonávajú na hospodárstve, môžu 

krmivárskym podnikateľským subjektom pomáhať iné osoby, napríklad veterinárni lekári, 

agronómovia a poľnohospodárski technici.  

 

Časť B  

Odporúčania týkajúce sa pokynov na správne postupy  

 

1. Pokiaľ sú vypracované vnútroštátne pokyny a pokyny Spoločenstva uvedené v kapitole III 

tohto nariadenia obsahujú pokyny na správne postupy pri kontrole nebezpečenstiev v 

prvovýrobe krmív.  

2. Pokyny na správne postupy obsahujú vhodné informácie o nebezpečenstvách vznikajúcich 

pri prvovýrobe krmív a činnostiach na riadenie nebezpečenstiev, vrátane príslušných opatrení 

stanovených v právnych predpisoch Spoločenstva a vnútroštátnych právnych predpisoch 

alebo v programoch Spoločenstva a vnútroštátnych programoch, napríklad:  

a) kontrola kontaminácie, ako sú mykotoxíny, ťažké kovy, rádioaktívny materiál;  

b) používanie vody, organického odpadu a hnojív;  

c) správne a vhodné používanie prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych produktov a ich 

vysledovateľnosť;  

d) správne a vhodné používanie veterinárnych liečiv a doplnkových látok v krmivách a ich 

vysledovateľnosť;  

e) príprava, skladovanie a vysledovateľnosť kŕmnych surovín;   

f) riadna likvidácia uhynutých zvierat, odpadu a steliva;  

g) ochranné opatrenia predchádzajúce zavlečeniu nákazlivých chorôb prenosných na zvieratá 

krmivom a akákoľvek povinnosť upovedomiť o tom príslušný orgán;  

h) postupy, praktiky a metódy zabezpečujúce, že krmivo je vyrábané, pripravované, balené, 

skladované a prepravované za vhodných hygienických podmienok, vrátane účinného čistenia 

a kontroly škodcov;  

i) podrobnosti týkajúce sa vedenia záznamov.  

 


