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The new legislative framework of the European Union lays down rules for the official controls and other official activities 

performed by the competent authorities of the Member States to verify compliance with Union legislation, inter alia, in the 

area of food safety at all stages of production, processing and distribution. The aim of this paper is to present an up-to-date 

view of the official controls carried out in connection with the production of products of animal origin intended for human 

consumption in the context of specific rules and uniform practical arrangements that contribute to the attainment of a high 

level of human health and consumer protection on the food market.

Produkty živočíšneho pôvodu znamenajú potraviny živočíšneho pôvodu vrátane medu a krvi, živé lastúrniky, živé 

ostnatokožce, živé plášťovce a živé morské ulitníky určené na ľudskú spotrebu a iné zvieratá určené na to, aby boli 

pripravené na dodanie v živom stave konečnému spotrebiteľovi. Je preto dôležité, aby boli bezpečné a bezchybné a 

spĺňali požiadavky potravinového práva v súvislosti s rastlinolekárskymi a veterinárnymi otázkami.

Legislatíva Európskej únie (EÚ) predstavuje 

zosúladený rámec všeobecných 

a osobitných právnych predpisov na 

organizovanie úradných kontrol produktov 

živočíšneho pôvodu určených na ľudskú 

spotrebu. 

Overenie dodržiavania pravidiel 

stanovených EÚ pre produkty živočíšneho 

pôvodu určené na ľudskú spotrebu sa 

vykonáva podľa nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/625 

a jeho súvisiacej terciárnej legislatívy.

Delegované 
nariadenie

Komisie (EÚ) č. 
2019/624 

Vykonávacie 
nariadenie Komisie 

(EÚ) č. 2019/627

Vzhľadom na riziká pre zdravie ľudí, ktoré určité zvieratá alebo 

produkty živočíšneho pôvodu môžu predstavovať, zo 

živočíšnych komodít špecifickým úradným kontrolám podlieha 

výroba mäsa, živých lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a 

morských ulitníkov, surovéhomlieka, mledziva, mliečnych 

výrobkov a výrobkov na báze mledziva. 

Špecifické 

pravidlá pre 

úradné 

kontroly 

vykonávané v 

súvislosti s 

výrobou 

produktov 

živočíšneho 

pôvodu 

určených na 

ľudskú spotrebu

Úradné kontroly vykonávané v súvislosti s výrobou mäsa zahŕňajú prehliadku ante mortem,

prehliadku post mortem, overovanie dodržiavania požiadaviek vzťahujúcich sa na hygienu

výroby mäsa, prítomnosť rezíduí veterinárnych liekov a kontaminantov, audity správnej

hygienickej praxe a postupov založených na analýze nebezpečenstva a kritických

kontrolných bodoch (HACCP), laboratórne testy na zistenie prítomnosti zoonotických

pôvodcov a chorôb zvierat a dodržiavania mikrobiologických kritérií, manipuláciu s

vedľajšími živočíšnymi produktmi a špecifikovaným rizikovým materiálom a ich

odstraňovanie, zdravie a dobré životné podmienky zvierat.

Úradné kontroly vykonávané v súvislosti s výrobou živých lastúrnikov, ostnatokožcov,

plášťovcov a morských ulitníkov zahŕňajú klasifikáciu, monitorovanie a riadenie

klasifikovaných produkčných oblastí a oblastí sádkovania a overovanie dodržiavania

zdravotných noriem pre živé lastúrniky. V súvislosti s výrobou hrebeňovkovitých, morských

ulitníkov a holotúrií nepochádzajúcich z klasifikovaných produkčných oblastí a oblastí

sádkovania zahŕňajú overovanie dodržiavania zdravotných noriem a špecifických

požiadaviek týkajúcich sa zberu, balenia, identifikácie a označovania na aukčných trhoch

rýb, v expedičných strediskách a spracovateľských zariadeniach.

Úradné kontroly vykonávané v súvislosti s výrobou produktov rybolovu zahŕňajú overovanie

dodržiavania požiadaviek vzťahujúcich sa na produkty rybolovu pri výrobe a umiestňovaní na

trh zahrňujúce pravidelnú kontrolu hygienických podmienok pri vylodení a prvom predaji,

pravidelné prehliadky plavidiel a prevádzkarní na pevnine vrátane rybárskych aukcií a

veľkoobchodných trhov zameraných na plnenie podmienok schválenia, správnosť

manipulácie s produktmi rybolovu, dodržiavanie požiadaviek na hygienu a teplotu, čistotu

prevádzkarní vrátane plavidiel a ich zariadení a vybavenia a hygienu zamestnancov,

kontroly skladovacích a prepravných podmienok.

Úradné kontroly vykonávané v súvislosti s výrobou produktov rybolovu zahŕňajú overovanie

dodržiavania požiadaviek vzťahujúcich sa na produkty rybolovu pri výrobe a umiestňovaní na

trh zahrňujúce pravidelnú kontrolu hygienických podmienok pri vylodení a prvom predaji,

pravidelné prehliadky plavidiel a prevádzkarní na pevnine vrátane rybárskych aukcií a

veľkoobchodných trhov zameraných na plnenie podmienok schválenia, správnosť

manipulácie s produktmi rybolovu, dodržiavanie požiadaviek na hygienu a teplotu, čistotu

prevádzkarní vrátane plavidiel a ich zariadení a vybavenia a hygienu zamestnancov,

kontroly skladovacích a prepravných podmienok.

Úradnú kontrolu produktov 

živočíšneho pôvodu prioritne 

vykonáva úradný veterinárny 

lekár, v súvislosti s výrobou 

mäsa aj úradný veterinárny 

asistent, prípadne personál 

bitúnku vyškolený na tento 

účel, ktorí úradné kontroly 

vykonávajú na zodpovednosť 

alebo pod dozorom 

úradného veterinárneho 

lekára v závislosti od druhu 

zvierat alebo vzhľadom na 

zavedené dostatočné záruky 

na základe analýzy rizika.

Jednotné praktické opatrenia na vykonávanie úradných kontrol a činností v súvislosti s výrobou 

produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu

Jednotnými praktickými opatrenia na vykonávanie úradných kontrol a činností v súvislosti s výrobou produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu sa

stanovujú konkrétne požiadavky na vykonávanie úradných kontrol a na minimálnu frekvenciu takýchto kontrol vrátane opatrení, ktoré by príslušné orgány mali

prijať v súvislosti s prípadmi nedodržiavania pravidiel vrátane špecifickej zodpovednosti a úloh príslušných orgánov a špecifických kritérií na spustenie

mechanizmov administratívnej pomoci a spolupráce.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/627 stanovuje jednotné praktické opatrenia vzťahujúce sa na: a) úradné kontroly akéhokoľvek produktu živočíšneho

pôvodu a ich jednotnú minimálnu frekvenciu, pokiaľ ide o audity a identifikačné značky; b) úradné kontroly čerstvého mäsa a ich jednotnú minimálnu frekvencia

vrátane osobitných požiadaviek na audity a osobitných úloh týkajúcich sa kontrol čerstvého mäsa; c) opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade, že čerstvé mäso

nespĺňa požiadavky EÚ týkajúce sa ochrany zdravia ľudí a zdravia a dobrých podmienok zvierat; d) technické požiadavky a praktické opatrenia, pokiaľ ide o

zdravotnú a identifikačnú značku uplatňovanú pri uvádzaní mäsa a ostatných produktov živočíšneho pôvodu na trh; e) úradné kontroly mlieka, mledziva, mliečnych

výrobkov a výrobkov na báze mledziva a ich jednotnú minimálnu frekvenciu; f) podmienky klasifikácie a monitorovania klasifikovaných produkčných oblastí a

oblastí sádkovania pre živé lastúrniky vrátane rozhodnutí, ktoré sa majú prijať v nadväznosti na monitorovanie klasifikovaných produkčných oblastí a oblastí

sádkovania; g) úradné kontroly produktov rybolovu a ich jednotnú minimálnu frekvenciu.

Jednotné praktické opatrenia vzťahujúce sa na úradné kontroly týkajúce sa produktov živočíšneho pôvodu sú postavené na aktuálnych relevantných dostupných

informáciách a vedeckých dôkazoch uvádzaných v stanoviskách Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Vykonávanie úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú v kontexte pravidiel integrovaných do jedného

legislatívneho rámca pre úradné kontroly prispieva k dobudovaniu vnútorného a vonkajšieho trhu so zvieratami a živočíšnymi

produktmi, zamedzeniu šírenia infekčných chorôb, ich eradikácii a notifikácii, a tiež k bezpečnosti potravín s garanciou vysokej úrovne

zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa.
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