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1. Zoznam použitých skratiek

EÚ Európska únia 

FS SR Finančná správa Slovenskej republiky 

MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky 

ŠVPS SR Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 

RVPS Regionálna veterinárna a potravinová správa SR 

ÚKSÚP Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 

ÚVZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 

PPP Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku 

RASFF Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá 

SR Slovenská republika 

BCP Border Control Post (Hraničná kontrolná stanica) 

CP Kontrolné miesto 

JZVD (CHED-D) Jednotný zdravotný vstupný doklad 

TRACES NT Trade control and expert system 

RFC Responsible for consignment (zodpovedný za zásielku) 

CHED-D nahrádza pojem JVD vo všetkých príslušných nariadeniach 
týkajúcich sa dovozu potravín neživočíšneho pôvodu. 
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2. Predmet úpravy, úvodné ustanovenia 
 

Manuál pre výkon úradných kontrol potravín neživočíšneho pôvodu dovážaných z tretích krajín 

bol vypracovaný pre zabezpečenie jednotného postupu pri kontrole potravín neživočíšneho pôvodu 

dovážaných z tretích krajín, ktoré sú v kompetencii ŠVPS SR. 

Tento manuál ustanovuje postup úradnej kontroly v oblasti importných kontrol potravín 

neživočíšneho pôvodu. 

Tento manuál sa nevzťahuje na kontrolu vína a na fytosanitárne kontroly upravené zákonom č. 

405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v platnom znení, kde fytosanitárne kontroly vykonávajú 

fytoinšpektori UKSUP. 

Kontroly potravín neživočíšneho pôvodu vstupujúcich na územie Slovenskej republiky alebo na územie 

Európskej únie cez Slovenskú republiku z tretích krajín musia byť vykonávané v súlade s týmto 

manuálom. 

Pri realizácii tohto manuálu je veľmi dôležitá a potrebná spolupráca s colnou sekciou Finančného 

riaditeľstva Slovenskej republiky, podporená dohodou s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky. 

Tento manuál je spracovaný v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia Európskeho Parlamentu (EÚ) č. 

2017/625. 

Toto nariadenie sa uplatňuje na úradné kontroly vykonávané na overovanie dodržiavania pravidiel, 

ktoré sú stanovené na úrovni Únie alebo členskými štátmi s cieľom uplatňovať právne predpisy Únie v 

oblastiach:  

 potravín a ich bezpečnosti, neporušenosti a bezchybnosti na ktoromkoľvek stupni výroby, 

spracovania a distribúcie potravín vrátane pravidiel zameraných na zaručenie slušných obchodných 

praktík a na ochranu záujmov a informovanosti spotrebiteľov, ako aj výroby a používania materiálov 

a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami; 

 zámerného uvoľnenia geneticky modifikovaných organizmov (GMO) do životného prostredia na 

účely potravinárskej a krmivárskej výroby; 

 krmív a bezpečnosti krmív na ktoromkoľvek stupni výroby, spracovania a distribúcie krmív a ich 

používania vrátane pravidiel zameraných na zabezpečenie slušných obchodných praktík a na 

ochranu zdravia, záujmov a informovanosti spotrebiteľov; 

 požiadaviek na zdravie zvierat; 

 prevencie a minimalizácie rizík pre zdravie ľudí a zvierat vyplývajúcich z vedľajších živočíšnych 

produktov a odvodených produktov; 

 požiadaviek na dobré životné podmienky zvierat; 

 ochranných opatrení proti škodcom rastlín; 

 požiadaviek na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh a na ich používanie a na udržateľné 

používanie pesticídov s výnimkou zariadení na aplikáciu pesticídov; 

 ekologickej poľnohospodárskej výroby a označovania produktov ekologickej poľnohospodárskej 

výroby; 

 používania a prideľovania chránených označení pôvodu, chránených zemepisných označení a 

zaručených tradičných špecialít. 
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V zmysle čl. 44 odsek 3 nariadenia Európskeho Parlamentu (EÚ) č. 2017/625 úradné kontroly tovaru 

iného ako toho, ktorý sa kontroluje na HIS - BCP sa vykonávajú na colnom území Únie na vhodných 

miestach, medzi ktoré patrí: 

a) miesto vstupu do Únie; 

b) hraničná kontrolná stanica; 

c) miesto prepustenia do voľného obehu v Únii; 

d) sklady a priestory prevádzkovateľa zodpovedného za zásielku; 

e) miesto určenia. 

V zmysle článku 47 odsek 1 písm. d) nariadenia Európskeho Parlamentu (EÚ) č. 2017/625 na zistenie 

dodržiavania pravidiel vykonávajú príslušné orgány na hraničných kontrolných staniciach prvého 

príchodu do Únie úradné kontroly každej zásielky tovaru z určitých tretín krajín, v prípade ktorého 

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodla, že je potrebné opatrenie vyžadujúce dočasné 

zvýšenie úradných kontrol pri vstupe uvedeného tovaru do Únie z dôvodu známeho alebo objavujúceho 

sa rizika alebo preto, že existujú dôkazy o tom, že by mohlo dochádzať k rozšírenému závažnému 

nedodržiavaniu pravidiel. (v minulosti napríklad nariadenie č. 669/2009). 
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3. Vymedzenie pojmov 
„potravinové právo“ je potravinové právo v zmysle článku 3 bodu 1 nariadenia (ES) č. 178/2002; 

„potraviny“ sú v zmysle článku 2 nariadenia (ES) č. 178/2002 látky alebo výrobky, ktoré sú spracované, 

čiastočne spracované alebo nespracované a sú určené na ľudskú spotrebu, alebo pri ktorých sa 

odôvodnene predpokladá, že budú požité ľuďmi vrátane nápojov, žuvačiek, pitnej vody, ktoré sú 

zámerne pridávané do potravín počas ich výroby, prípravy alebo úpravy, prídavných látok určených na 

predaj spotrebiteľom a potravín na osobitné výživové účely vrátane dietetických potravín na osobitné 

medicínske účely ustanovené osobitným predpisom, 

,,úradné potvrdenie“ je akákoľvek etiketa, značka alebo iná forma potvrdenia vydaného 

prevádzkovateľom pod dohľadom príslušných orgánov prostredníctvom osobitných úradných kontrol 

alebo samotnými príslušnými orgánmi, ktoré poskytuje ubezpečenie o dodržiavaní potravinového 

práva. 

,,prevádzkovateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje jedna alebo viacero 

povinností stanovených v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia Európskeho Parlamentu 

(EÚ) č. 2017/625. 

„zásielka“ je určitý počet zvierat alebo množstvo tovaru, na ktorý sa vzťahuje ten istý úradný certifikát, 

úradné potvrdenie alebo iný doklad a ktorý sa prepravuje tým istým dopravným prostriedkom a 

pochádza z toho istého územia alebo tretej krajiny a je, s výnimkou tovaru, na ktorý sa vzťahujú pravidlá 

uvedené v článku 1 ods. 2 písm. g) nariadenia Európskeho Parlamentu (EÚ) č. 2017/625, rovnakého 

typu, triedy alebo opisu; 

„hraničná kontrolná stanica“ je miesto a zariadenia, ktoré k nemu patria, určené členským štátom na 

vykonávanie úradných kontrol stanovených v článku 47 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2019/625; 

„dokladová/dokumentačná kontrola“ je preskúmanie úradných certifikátov, úradných potvrdení a 

iných dokladov vrátane dokladov obchodného charakteru, ktoré podľa pravidiel uvedených v článku 1 

ods. 2, podľa článku 56 ods. 1 alebo podľa vykonávacích aktov prijatých v súlade s článkom 77 ods. 3, 

článkom 126 ods. 3, článkom 128 ods. 1 a s článkom 129 ods. 1 nariadenia Európskeho Parlamentu (EÚ) 

č. 2017/625 a musia sprevádzať zásielku; 

,,identifikačná kontrola“ je vizuálna kontrola na overenie toho, či obsah a označenie zásielky vrátane 

značiek na zvieratách, plombách a dopravných prostriedkoch zodpovedajú informáciám uvedeným v 

úradných certifikátoch, úradných potvrdeniach a v iných sprievodných dokladoch; 

„fyzická kontrola“ je kontrola zvierat alebo tovaru a v náležitých prípadoch kontrola balenia, 

dopravných prostriedkov, označení a teploty, odber vzoriek na analýzu, testovanie alebo diagnostiku a 

akúkoľvek inú kontrolu potrebnú na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 

nariadenia Európskeho Parlamentu (EÚ) č. 2017/625; 

„tranzit“ je pohyb z jednej tretej krajiny do inej tretej krajiny, prechádzajúc pod colným dohľadom cez 

jedno z území uvedených v prílohe I, alebo pohyb z jedného z území uvedených v prílohe I na iné územie 

uvedené v prílohe I nariadenia Európskeho Parlamentu (EÚ) č.2017/625 po prejdení cez územie tretej 

krajiny. 

„colný dohľad“ je činnosť vykonávaná vo všeobecnosti colnými orgánmi, ktorou sa zabezpečuje 

dodržiavanie colných predpisov a prípadne i ďalších ustanovení, ktoré sa vzťahujú na tovar podliehajúci 

takejto činnosti; 

„colné kontroly“ sú osobitné činnosti, ktoré vykonávajú colné orgány na zabezpečenie dodržiavania 
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colných predpisov a iných právnych predpisov upravujúcich vstup, výstup, tranzit, pohyb, skladovanie a 

konečné použitie tovaru prepravovaného medzi colným územím Únie a krajinami alebo územiami mimo 

tohto územia Únie a prítomnosť a pohyb tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, a tovaru prepusteného do 

režimu konečné použitie v rámci colného územia Únie; 

,,úradné pozastavenie“ je postup, ktorým príslušné orgány zabezpečia, aby sa zvieratá a tovar 

podliehajúce úradným kontrolám nepremiestňovali ani sa s nimi svojvoľne nemanipulovalo, kým sa 

neprijme rozhodnutie o ich určení; zahŕňa to uskladnenie prevádzkovateľmi v súlade s pokynmi a pod 

kontrolou príslušných orgánov; 

„tovar“ je všetko, na čo sa vzťahuje jedno alebo viacero pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2, okrem 

zvierat (2017/625); 

„tovar Únie (952/2013)“ je tovar, ktorý patrí do ktorejkoľvek z týchto kategórií: 

a) tovar úplne získaný na colnom území Únie bez toho, aby bol k nemu pridaný tovar dovezený z krajín 

alebo území mimo colného územia Únie; 

b) tovar, ktorý vstúpil na colné územie Únie z krajín alebo území mimo tohto územia a bol prepustený 

do voľného obehu; 

c) tovar získaný alebo vyrobený na colnom území Únie výlučne z tovaru uvedeného v písmene b) alebo 

z tovaru uvedeného v písmenách a) a b); 

„nebezpečenstvo“ je akýkoľvek činiteľ alebo stav, ktorý môže mať nepriaznivý účinok na zdravie ľudí, 

zvierat alebo rastlín, na dobré životné podmienky zvierat alebo na životné prostredie; 

„riziko“ je funkcia pravdepodobnosti nepriaznivého vplyvu na zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, na 

dobré životné podmienky zvierat alebo na životné prostredie v dôsledku nebezpečenstva a závažnosti 

tohto pôsobenia; 

„vstupovanie do Únie“ alebo „vstup do Únie“ je uvedenie zvierat a tovaru na jedno z území uvedených 

v prílohe I k tomuto nariadeniu z území, ktoré sa nachádzajú mimo týchto území, s tou výnimkou, že v 

súvislosti s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. g) tieto pojmy znamenajú uvedenie tovaru na 

„územie Únie“ v zmysle článku 1 ods. 3 druhého pododseku nariadenia (EÚ) 2016/2031; 

„dočasné uskladnenie“ v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 je 

postavenie tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, dočasne uskladneného pod colným dohľadom v dobe 

medzi jeho predložením colným orgánom a jeho prepustením do colného režimu alebo spätným 

vývozom; 

„prepustenie tovaru“ je úkon, ktorým colné orgány umožňujú nakladať s tovarom za podmienok 

ustanovených pre colný režim, do ktorého je tovar prepustený;
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4. Legislatíva 
 

VYKONÁVACIE NARIADENIE (ES) č.178/2002 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 28. januára 2002, 
ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre 
bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č.2017/625 o úradných kontrolách a iných 
úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva 
a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na 
ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, 
(ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 
2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 
2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 
96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č.2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a 
núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie, a o zrušení 
nariadení Komisie (ES) č. 669/2009, (EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2015/175, (EÚ) 2017/186 a (EÚ) 2018/1660 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č.2020/1158 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz potravín 

a krmív pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle, 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č.853/2014 z 5. augusta 2014, ktorým sa zrušuje nariadenie 
(ES) č. 1151/2009, ktorým sa zavádzajú osobitné podmienky pre dovoz slnečnicového oleja 
pochádzajúceho alebo odosielaného z Ukrajiny, 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 2015/170 zo 4. februára 2015, ktorým sa zrušuje nariadenie 
(ES) č. 1135/2009 zavádzajúce osobitné podmienky pre dovoz určitých výrobkov pochádzajúcich alebo 
odosielaných z Číny, 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č.2015/949 z 19. júna 2015, ktorým sa schvaľujú predvývozné 
kontroly vykonávané určitými tretími krajinami na určitých potravinách, pokiaľ ide o prítomnosť určitých 
mykotoxínov, 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č.2017/2058 z 10. novembra 2017 ktorým sa stanovujú 
osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska 
v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie 
(EÚ) č. 322/2014, 

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE č.2011/884/EÚ z 22. decembra 2011 o núdzových opatreniach 
týkajúcich sa nepovolenej geneticky modifikovanej ryže vo výrobkoch z ryže pochádzajúcich z Číny a 
ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2008/289/ES, 

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE č.2013/287/EÚ z 13. júna 2013, ktorým sa mení vykonávacie 
rozhodnutie 2011/884/EÚ o núdzových opatreniach týkajúcich sa nepovolenej geneticky modifikovanej 
ryže vo výrobkoch z ryže pochádzajúcich z Číny, 
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VYKONÁVACIE NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým 
sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a 
ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93, 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č.1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných 
látkach v potravinách 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č.231/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných 
látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č.2019/2130, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá 
operácií, ktoré sa majú vykonať počas dokladových kontrol, identifikačných kontrol a fyzických kontrol 
zvierat a tovaru podliehajúcich úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach, a po daných 
kontrolách 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č.2019/1013 o oznámeniach vopred, pokiaľ ide o zásielky 
určitých kategórií zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie 

NARIADENIA DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č.2019/2122, ktorým sa dopĺňa nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o určité kategórie zvierat a tovaru oslobodené 
od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach, špecifické kontroly osobnej batožiny 
cestujúcich a malých zásielok tovaru, ktorý nie je určený na uvedenie na trh, poslaných fyzickým 
osobám, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č.2020/25 z 13. januára 2020, ktorým sa mení a opravuje 
nariadenie (ES) č.1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) 
č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č.2019/1602, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o jednotný vstupný zdravotný doklad sprevádzajúci 
zásielky zvierat a tovaru až po ich miesto určenia 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č.2019/2123, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sa 
môžu vykonávať identifikačné a fyzické kontroly určitého tovaru na kontrolných miestach, ako aj 
dokladové kontroly vo vzdialenosti od hraničnej kontrolnej stanice 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č.2019/2074, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o špecifické úradné kontroly zásielok určitých zvierat a 
tovaru, ktoré pochádzajú z Únie a vracajú sa do Únie po zamietnutí ich vstupu treťou krajinou 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č.2019/2124, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá pre úradné kontroly zásielok zvierat a tovaru v 
tranzite, zásielok určených na prekládku alebo na ďalšiu prepravu cez Úniu a ktorým sa menia nariadenia 
Komisie (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EÚ) č. 206/2010, (EÚ) č. 605/2010, (EÚ) 
č. 142/2011, (EÚ) č. 28/2012, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/759 a rozhodnutie Komisie 
2007/777/ES 

ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.152/1995 Z.z. o potravinách 

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č.493/2008 Z.z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov 
orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti
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5. Povinnosti Dovozcu 
V zmysle §6 zákona NR SR č. 152/95 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov: Každý 

prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa internetového predaja, okrem prevádzkovateľov uvedených v 
osobitnom predpise, oznámi podľa osobitného predpisu príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín 
[§ 21 ods. 1 písm. b) a d)] každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosť na 
akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie. Prevádzkovateľ 
vrátane prevádzkovateľa internetového predaja, okrem prevádzkovateľov uvedených v osobitnom 
predpise oznámi príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín akúkoľvek významnú zmenu činnosti 
prevádzkarne alebo jej uzatvorenie. 

5.1 Povinnosti dovozcu a potrebné doklady: 
 

 Registrácia na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (v mieste sídla spoločnosti, 
firmy...) 

 V náležitom časovom predstihu oznámiť predpokladaný dátum a čas fyzického príchodu zásielky do 
miesta určenia 

 Uviesť meno alebo obchodné meno a adresu výrobcu alebo odosielateľa zásielky 
 Uviesť meno alebo obchodné meno a adresu dovozcu alebo distribútora 
 Uviesť kontakt na dovozcu 
 Uviesť krajinu pôvodu 
 Uviesť druh potraviny 
 Uviesť množstvo potraviny 
 Uviesť identifikáciu dávky a v prípade rýchlo kaziacich potravín aj podmienky skladovania 
 Údaje o dopravnom prostriedku 

Doklady: 
-Faktúra, Dodací list, Osvedčenia (certifikáty), Nákladové listy 

Dôležité je tiež aby priestory prevádzkovateľov na Slovensku, určené pre manipuláciu s potravinami a 
skladovanie, boli schválené príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 

5.2 Podľa §7a a 7b zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších 

predpisov: 
 

1. Prevádzkovateľ, ktorý dováža potraviny z tretích krajín, je povinný podať informáciu príslušnej 
regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému štátnej veterinárnej a 
potravinovej správy o dovoze týchto potravín najneskôr jeden pracovný deň pred ich dovozom. 

2. Prevádzkovateľ, ktorý v mieste určenia prijíma dodávku produktov živočíšneho pôvodu, 
nespracovaného ovocia alebo nespracovanej zeleniny z iného členského štátu, je povinný podať 
informáciu príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému štátnej 
veterinárnej a potravinovej správy o dodávke týchto potravín najneskôr 24 hodín po ich prijatí. 

3. Informácia o dovoze podľa odseku 1 alebo informácia o dodávke podľa odseku 2 musí obsahovať 
údaje:  
a) mieste určenia dovozu potraviny alebo dodávky potraviny, 
b) krajine pôvodu zásielky, 
c) druhu dovezenej potraviny alebo dodanej potraviny, 
d) množstve každého druhu dovezenej potraviny alebo dodanej potraviny, 
e) druhu obalu alebo baliaceho materiálu, v ktorom sa dovezená potravina alebo dodaná potravina   
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        nachádza alebo je zabalená, 

f) označení identifikujúcom dovezenú potravinu alebo dodanú potravinu. 
 

5.3 Podľa § 23 ods. 5 Zákona NR SR o potravinách č. 152/1995 Z. z. v znení 

neskorších predpisov: 
 

Prevádzkovateľ zodpovedný za dovoz potravín z tretích krajín alebo za dodávku produktov živočíšneho 

pôvodu, nespracovaného ovocia a nespracovanej zeleniny z iného členského štátu alebo jeho zástupca 

je povinný uhradiť výdavky, ktoré vznikli príslušným orgánom úradnej kontroly potravín v súvislosti s ich 

činnosťou. Výpočet výdavkov, ktoré vznikli príslušným orgánom úradnej kontroly potravín v súvislosti s 

touto činnosťou, upravujú osobitné predpisy. 

 

 

6. Druhé stanovisko odborníka podľa čl. 35 nariadenia 

Európskeho Parlamentu (EÚ) č. 2017/625 
 

Príslušné orgány zabezpečia, aby prevádzkovatelia, ktorých zvieratá alebo tovar podliehajú v 
rámci úradných kontrol odberu vzoriek, analýze, testom alebo diagnostike, mali právo na druhé 
stanovisko odborníka na vlastné náklady. 

Právo na druhé stanovisko odborníka oprávňuje prevádzkovateľa požiadať o dokladové 
preskúmanie odberu vzoriek, analýzy, testu alebo diagnostiky iným uznávaným a primerane 
kvalifikovaným odborníkom. 

Keď je to relevantné, vhodné a technicky možné, najmä so zreteľom na prevalenciu a distribúciu 
nebezpečenstva v zvieratách alebo tovare, na kazivosť vzoriek alebo tovaru a na množstvo dostupného 
substrátu, príslušné orgány: 

a) pri odbere vzoriek a, ak ich o to požiadal prevádzkovateľ, zabezpečia odber dostatočného množstva 
na to, aby sa umožnilo druhé stanovisko odborníka, ako aj preskúmanie uvedené v odseku 3, ak sa to 
ukáže ako potrebné; 

b) ak nie je možné odobrať dostatočné množstvo, ako sa uvádza v písmene a), informujú o tom 
prevádzkovateľa. 

Toto sa neuplatňuje pri posudzovaní výskytu karanténnych škodcov na rastlinách, rastlinných 
produktoch alebo iných predmetoch na účely overenia dodržiavania pravidiel. 

Členské štáty môžu rozhodnúť, že v prípade sporu medzi príslušnými orgánmi a 
prevádzkovateľmi, pokiaľ ide o druhé stanovisko odborníka, prevádzkovatelia môžu požiadať o 
dokladové preskúmanie prvotnej analýzy, testu alebo diagnostiky a v náležitom prípade o ďalšiu 
analýzu, test alebo diagnostiku iným úradným laboratóriom, a to na vlastné náklady prevádzkovateľa. 

Žiadosťou prevádzkovateľa o druhé stanovisko odborníka nie je dotknutá povinnosť príslušných 
orgánov bezodkladne prijať opatrenie na odstránenie alebo zamedzenie šírenia rizík pre zdravie ľudí.
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7. Jednotný vstupný zdravotný doklad (CHEDD) 
 

7.1 Používanie jednotného vstupného zdravotného dokladu colnými 

orgánmi 
 

Keď colné orgány prepustia zásielky kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 

nariadenia Európskeho parlamentu (EÚ) č. 2017/625 do colného režimu a manipulujú s nimi v tomto 

colnom režime, čo zahŕňa vstup zásielok do colných skladov alebo do slobodných pásiem alebo 

manipuláciu s nimi v uvedených skladoch a pásmach, prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku musí colným 

orgánom predložiť jednotný vstupný zdravotný doklad, bez toho, aby tým boli dotknuté oslobodenia 

uvedené v článku 48 nariadenia Európskeho parlamentu (EÚ) č. 2017/625 a pravidlá uvedené v článkoch 

53 a 54 nariadenia Európskeho parlamentu (EÚ) č. 2017/625. V tomto štádiu príslušné orgány hraničnej 

kontrolnej stanice riadne vyhotovia jednotný vstupný zdravotný doklad v systéme IMSOC. 

7.2 Používanie jednotného vstupného zdravotného dokladu prevádzkovateľom a 

príslušnými orgánmi 
 

V zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/1715 je prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku fyzická 

alebo právnická osoba v členskom štáte, ktorá je zodpovedná za zásielku pri jej predložení na hraničnej 

kontrolnej stanici a ktorá ako dovozca alebo v mene dovozcu predkladá potrebné vyhlásenia príslušným 

orgánom. 

Prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku vyplní pre každú zásielku kategórií zvierat a tovaru 

uvedených v článku 47 ods. 1 nariadenia Európskeho Parlamentu (EÚ) č. 2017/625 príslušnú časť 

jednotného vstupného zdravotného dokladu, v ktorej uvedie informácie potrebné na bezprostrednú a 

úplnú identifikáciu zásielky a jej miesta určenia. 

Jednotný vstupný zdravotný doklad používajú: 

a) prevádzkovatelia zodpovední za zásielky kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 

nariadenia Európskeho Parlamentu (EÚ) č. 2017/625 s cieľom vopred oznámiť príchod týchto zásielok 

príslušným orgánom hraničnej kontrolnej stanice a 

b) príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice s cieľom: 

i) zaznamenať výsledok vykonaných úradných kontrol a rozhodnutia prijaté na základe týchto 

kontrol vrátane rozhodnutia zamietnuť zásielku; 

ii) komunikovať informácie uvedené v bode i) prostredníctvom systému IMSOC. 

Prevádzkovatelia zodpovední za zásielku príslušným orgánom hraničnej kontrolnej stanice vopred 

oznámia fyzický príchod zásielky do Únie v súlade s odsekom 3 písm. a) nariadenia Európskeho Parlamentu 

(EÚ) č. 2017/625 prostredníctvom vyplnenia a zaslania príslušnej časti jednotného vstupného 

zdravotného dokladu do systému IMSOC. 

Príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice vyhotovia jednotný vstupný zdravotný doklad hneď: 

a) po vykonaní všetkých požadovaných úradných kontrol; 

b) po zistení výsledkov fyzických kontrol, ak sa tieto kontroly vyžadujú; 

c) po prijatí rozhodnutia o zásielke a po jeho zaznamenaní v jednotnom vstupnom zdravotnom doklade. 
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8. Vyhodnotenie kontroly s pozitívnym nálezom 
 

Ak inšpektor pri importnej kontrole zistí, že zásielka potravín nespĺňa požiadavky potravinovej 
legislatívy, informuje o tom colný úrad, PPP zodpovedného za zásielku a kontaktný bod pre rýchly 
výstražný systém pre potraviny a krmivá a príjme opatrenia. 
Ak sa úradnými kontrolami zistí nedodržanie legislatívy, zodpovedný inšpektor orgánu úradnej kontroly 

potravín vyplní úradný záznam alebo časť III. CHED-D a príjmu sa opatrenia v zmysle článkov 66 ods. 1,3 

a 5, článkov 67, 68 a 69, článok 71 ods. 1 a 2, článok 72 ods. 1 a 2, články 137 a 138 nariadenia č. 

2017/625 v platnom znení. 

8.1 Článok 66 ods. 1 
 

Príslušné orgány úradne pozastavia všetky zásielky zvierat alebo tovaru vstupujúce do Únie, ktoré 
nie sú v súlade s pravidlami, a zamietnu ich vstup do Únie. 

Príslušné orgány v náležitých prípadoch izolujú alebo umiestnia do karantény akúkoľvek takúto 
zásielku a zvieratá, ktoré tvoria jej súčasť, sa držia v náležitých podmienkach, poskytne sa im vhodná 
starostlivosť alebo sa ošetria až do prijatia akéhokoľvek ďalšieho rozhodnutia. Ak je to možné, príslušné 
orgány vezmú do úvahy aj záujem o osobitné zaobchádzanie s určitými druhmi tovaru. 

 

8.2 Článok 66 ods. 3 
 

Príslušný orgán v prípade zásielky uvedenej v odseku 1 bezodkladne nariadi prevádzkovateľovi 
zodpovednému za zásielku: 
a) zničiť zásielku; 
b) zaslať zásielku späť mimo Únie v súlade s článkom 72 ods. 1 a 2 alebo 
c) podrobiť zásielku špeciálnemu ošetreniu v súlade s článkom 71 ods. 1 a 2 alebo akémukoľvek inému 

opatreniu potrebnému na zabezpečenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia 
Európskeho Parlamentu (EÚ) č. 2017/625 a v náležitých prípadoch prideliť zásielku na iné účely ako tie, 
na ktoré bola pôvodne určená. 

 

8.3 Článok 67 zásielka, ktorá predstavuje riziko 
 

Príslušné orgány predmetnú zásielku úradne pozastavia a bezodkladne nariadia, aby 
prevádzkovateľ zodpovedný za danú zásielku: 
a) zničil zásielku a prijal pritom všetky opatrenia potrebné na ochranu zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín, 

dobrých životných podmienok zvierat alebo životného prostredia a predovšetkým dodržiaval pravidlá, 
ktoré sú v prípade živých zvierat určené na to, aby sa zvieratá ušetrili akejkoľvek bolesti, strachu alebo 
utrpenia, ktorým sa dá vyhnúť, alebo 

b) podrobil zásielku špeciálnemu ošetreniu v súlade s článkom 71 ods. 1 a 2. Opatrenia sa uplatňujú na 
náklady prevádzkovateľa zodpovedného za zásielku 
 

8.4 Článok 68  
 

Príslušné orgány zrušia platnosť úradných certifikátov a v náležitom prípade iných príslušných dokladov, 
ktoré sprevádzajú zásielky. Orgány spolupracujú s cieľom prijať akékoľvek ďalšie opatrenia potrebné na 
zabezpečenie toho, aby nebolo možné opätovne uviesť do Únie zásielky, ktorým bol vstup už raz 
zamietnutý.Príslušné orgány v členskom štáte, v ktorom sa vykonali úradné kontroly, dohliadajú na 
uplatňovanie opatrení s cieľom zabezpečiť, aby počas uplatňovania týchto opatrení alebo do začatia ich 
uplatňovania zásielka nemala nepriaznivé účinky na zdravie ľudí. 
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8.5 Článok 69 
 

Prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku bezodkladne vykoná všetky opatrenia nariadené 
príslušnými orgánmi a to najneskôr do 60 dní odo dňa, keď príslušné orgány informovali dotknutého 
prevádzkovateľa o svojom rozhodnutí. Toto obdobie môže byť aj kratšie ako je stanovená lehota. 

Ak dotknutý prevádzkovateľ po uplynutí lehoty neprijal žiadne opatrenie, príslušné orgány nariadia 

zničenie zásielky alebo jej podrobenie akémukoľvek inému vhodnému opatreniu. 

 

8.6 Článok 71 ods. 1 a 2 Špeciálne ošetrenie zásielok 
 

Špeciálne ošetrenie zásielok zahŕňa: 
a) ošetrenie alebo spracovanie vrátane prípadnej dekontaminácie, ale nie triedenie, tak aby zásielka 

spĺňala požiadavky stanovené v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia Európskeho 
Parlamentu (EÚ) č. 2017/625 alebo požiadavky tretej krajiny spätného zaslania, alebo 

b) akékoľvek iné ošetrenie zabezpečujúce bezpečnú výživu zvierat alebo ľudskú spotrebu alebo 
zabezpečujúce iné účely, ako je výživa zvierat alebo ľudská spotreba. 

Špeciálne ošetrenie sa vykonáva účinne a zabezpečí sa ním odstránenie akýchkoľvek rizík pre zdravie ľudí, 
zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu 
rastlín, aj pre životné prostredie 

Zdokumentuje a vykonáva sa pod kontrolou príslušných orgánov alebo v náležitých prípadoch pod 
kontrolou príslušných orgánov iného členského štátu po vzájomnej dohode, a musí byť v súlade s 
požiadavkami stanovenými v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia Európskeho Parlamentu 
(EÚ) č. 2017/625. 

8.7 Článok 72 Spätné zaslanie zásielok 
 

Príslušné orgány povolia spätné zaslanie zásielok, pokiaľ sú splnené tieto podmienky: 
a) miesto určenia sa dohodlo s prevádzkovateľom zodpovedným za zásielku; 
b) prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku písomne informoval príslušné orgány členského štátu o tom, 

že príslušné orgány tretej krajiny pôvodu alebo tretej krajiny určenia, ak je odlišná, boli informované o 
dôvodoch a okolnostiach zamietnutia vstupu predmetnej zásielky zvierat alebo tovaru do Únie; 

c) ak tretia krajina určenia nie je treťou krajinou pôvodu, prevádzkovateľ sa dohodol s príslušnými 
orgánmi uvedenej tretej krajiny určenia a tieto príslušné orgány informovali príslušné orgány 
členského štátu, že sú pripravené prijať zásielku, a 

d) v prípade zásielok zvierat je spätné zaslanie v súlade s požiadavkami na dobré životné podmienky 
zvierat. 

V prípade ak inšpektor zistí, že zásielka potravín ohrozuje zdravie ľudí alebo nie je bezpečná pre 
ľudskú spotrebu, zásielku úradne zadrží a  prijme akékoľvek vhodné opatrenia potrebné na ochranu 
zdravia ľudí. Zásielka je označená a skladovaná osobitne. Zásielka zostáva pod colným dohľadom až do 
ukončenia kontroly inšpektorom RVPS. 

Po získaní výsledkov analýz z úradných laboratórií orgán úradnej kontroly v spolupráci s colným 
úradom kontrolu ukončí a potravinu neuvoľní do colného režimu voľný obeh. Následne inšpektor príjme 
jedno z hore uvedených opatrení. 

Aby bolo možné zásielku prepustiť do režimu voľný obeh, musí byť colným orgánom po vykonaní 
všetkých kontrol predložený riadne vyplnený Úradný záznam.  
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Ak inšpektori RVPS v mieste určenia zistia, že potraviny neboli dopravené do miesta určenia, oznámia 
to príslušnému colnému úradu a národnému kontaktnému bodu pre rýchly výstražný systém pre 
potraviny a krmivá. Do času prijatia jedného z hore uvedených opatrení bude zásielka úradne 
pozastavená. 

V časti „Uložené opatrenia“ v úradnom zázname inšpektor uloží opatrenie, v ktorom 

prevádzkovateľ musí informovať predmetnú RVPS ako bude so zásielkou naložené. To znamená, že 

napr. v prípade zničenia je potrebné predložiť inšpektorom RVPS doklad o zničení zásielky. 

 

9. Vyhodnotenie kontroly bez nedostatku 
 

Zásielku prepustiť do režimu voľný obeh je možné až po vykonaní všetkých kontrol, predložením 

riadne vyplneného úradného záznamu alebo CHEDD“ colným orgánom. 

 

 

10. Hlásenia a spracovanie výsledkov 
Do systému KIČ budú zapisované zásielky, ktorých kontrola sa NEVYKONÁVA  podľa nariadenia 

2019/1793. 

Pri vypisovaní úradného záznamu a zapisovaní údajov do počítačového programu potrebné uviesť 
komoditu v zmysle číselníka ŠVPS SR. Inšpektor úradnej kontroly potravín po kontrole importu vyplní 
úradný záznam, originál odovzdá prevádzkovateľovi alebo deklarantovi a zapíše výsledky úradnej kontroly 
potravín dovážaných z tretích krajín do systému KIČ. 

Zapisovať sa bude do modulu:  
 „Hraničné/Importné kontroly“ (príloha č. I)  
 „Úradná kontrola potravín“ (príloha č. II) 
 „Úradná kontrola potravín“ - údaje o odbere vzorky (príloha č. III.) 

Všetky informácie týkajúce sa zásielky sa budú zapisovať do systému KIČ najneskôr do 5 dní po vykonaní 
tejto kontroly! V prípade kontrol spojených s odberom vzorky je potrebné vykonať zápis hneď po 
obdŕžaní výsledkov. 

Inšpektor príslušnej RVPS zodpovedá za správnosť zapísaných údajov, ktoré sú následne 
podkladom ŠVPS SR na vypracovanie správ, prípadne iných hlásení (mesačné hlásenia o úradnej kontrole 
potravín, ročná správa o úradnej kontrole potravín a podobne). 

Vyplnené CHEDD a Úradný záznam sú RVPS a BCP povinné archivovať pre prípad vyžiadania zo strany 
ŠVPS SR. 

Iné štatistické výkazy a tabuľky nie je potrebné od účinnosti tohto manuálu zasielať na ŠVPS SR, bude 
sa vychádzať pri štatistickom spracovaní výsledkov z údajov zadefinovaných v systéme KIČ. 

V prípade ak sa v KIČ nenachádza číselník komodity je potrebné sa obrátiť na odbor informatiky ŠVPS 
SR s požiadavkou o doplnenie. 

Kontakt: ondrej.ruzovic@svps.sk 
   marek.svetik@svps.sk 

V prípade zásielok kontrolovaných v zmysle nariadenia 2019/1793 bude ako zdroj informácii slúžiť 
systém TRACES NT. 

mailto:ondrej.ruzovic@svps.sk
mailto:marek.svetik@svps.sk
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Označovanie Úradného záznamu a zápis výsledkov úradnej kontroly do KIČ: 

A/XX/0000 - zápis, Týmto označením sa riadi každý inšpektor vykonávajúci kontrolu dovozu!!! 

A - informácia či bola pri kontrole zásielky odobratá vzorka, ako bola vyhodnotená 
XX - skratka RVPS 
0000 - poradové číslo Úradného záznamu 

Do poznámok inšpektori budú zapisovať čo sa so zásielkou stalo v tvare: 

Zápis - A/XX/0001 a do poznámky zapíše po vzore: ,,čo bolo vyšetrované 

napr.: ,, prídavné látky E.../nevyhovujúca/čo sa s ňou stane napr: zničenie“ / 

Príklad:  
Prišla zásielka múky, z ktorej je potrebné odobrať aj vzorku a po vyšetrení bola označená ako 
nevyhovujúca. 

1. Začne zápis A/XX/0001 a ponechá kontrolu neukončenú/otvorený zápis. 
2. Po obdŕžaní výsledkov sa vráti k pôvodnému zápisu a do poznámky zapíše ,,čo bolo 

vyšetrované/nevyhovujúca/čo sa s ňou stane“, napr.: ,,aflatoxíny/nevyhovujúca/zničenie“. 
3. To bude predstavovať finálny zápis importnej kontroly. 

Tento zápis sa týka modulu Hraničné importné kontroly. Do modulu Úradné kontroly sa bude zapisovať 

ako doposiaľ z dôvodu udržania stability systému. 
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11. Spoplatnenie importných kontrol 
 

Členské štáty zabezpečia vybranie poplatkov vzniknutých v súvislosti s úradnými kontrolami pri 
dovoze potravín a surovín rastlinného pôvodu z tretích krajín v súlade s článkom 79 až 81 nariadenia 
Európskeho Parlamentu (EÚ) č. 2017/625 a v zmysle §23 ods. 5 zákona 152/1995 Z.z. o potravinách. 
Poplatky uhrádzajú PPP zodpovední za zásielku alebo ich zástupcovia. 

Výkon importnej kontroly je spoplatňovaný na základe hodinovej sadzby v zmysle Nariadenia 
vlády Slovenskej republiky č. 493/2008 Z. z. v platnom znení, ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov 
orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti. Laboratórne analýzy 
odobratých vzoriek budú zarátavané spolu na spoplatňovacom tlačive. Každá RVPS má dva účty príjmový 
a výdavkový. 

Príjmový: na tento účet budú fakturované finančné prostriedky od PPP na pokrytie činnosti 
inšpektora za výkon samotnej importnej kontroly. 

Výdavkový: na tento účet budú fakturované finančné prostriedky od PPP za analýzy vzoriek, ktoré 
laboratória vykonali. 

Postup inšpektora: 

Tlačivo na spoplatnenie importnej kontroly inšpektor vydá PPP až po vyhodnotení importnej kontroly. 
Po vykonaní importnej kontroly, pri ktorej bola odobratá vzorka, inšpektor počká na výsledky 

analýz z laboratória. Sumu za túto analýzu uvedie na spoplatňovacie tlačivo k výdavkovému účtu. To 
znamená, že v prípade importnej kontroly, pri ktorej bola odobratá aj vzorka budú uvedené dve sumy, 
ktoré musí PPP v zmysle legislatívy uhradiť. 
V prípade, že vzorka nebola odobratá uvedie inšpektor sumu za výkon importnej kontroly. 

V prípade odberu vzorky RVPS obdrží dva exempláre protokolov o skúškach. Jeden si inšpektor 
archivuje a druhý odovzdá spolu s výsledkami importnej kontroly (Úradný záznam SR alebo CHEDD) a s 
tlačivom na spoplatnenie do rúk PPP. 

Inšpektor RVPS doplní výsledok laboratórnych analýz do časti II, kolónky II.13 Úradný záznam SR 
alebo II.6 dokumentu CHEDD v TRACES NT. V prípade vyhovujúcich laboratórnych analýz, inšpektor RVPS 
prepustí zásielku do voľného obehu. 

Spoplatňovanie importných kontrol regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami 
zjednodušene: 
Príklad 1: Inšpektor vykoná importnú kontrolu zásielky, kde nemusí odobrať vzorku. 

Po vykonaní dokumentačnej kontroly inšpektor zaškrtne v Potvrdení na účely vyberania poplatku 
kolónku ,,Vykonané kontroly“, dokumentačnú kontrolu a vyplní zvyšok potvrdenia. Pre tento typ kontroly 
bude uhradená suma zo strany PPP na príjmový účet. 

Príklad 2: Inšpektor vykoná importnú kontrolu zásielky, kde musí odobrať vzorku. 
Inšpektor zaškrtne v Potvrdení na účely vyberania poplatku ,,Vykonané kontroly“ dokumentačnú, 

identifikačnú, fyzickú kontrolu a odber vzorky. Je potrebné pamätať nato, že importnú kontrolu 
spoplatňujeme až po jej vyhodnotení (to znamená na jej konci). Preto je potrebné uvádzať podrobne 
všetky dátumy a časy spojené s výkonom kontroly. 

Výkon importnej kontroly spoplatňujeme na príjmový účet a cenu za laboratórne analýzy 
spoplatňujeme na výdavkový účet. Do Potvrdenia na účely vyberania poplatku inšpektor uvedie výslednú 
sumu za výkon importnej kontroly a sumu za laboratórne analýzy, ktoré odpíše z protokolu o skúške, 
alebo z faktúry ŠVPU zaslanej na RVPS. 
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Príklad: Musím skontrolovať zásielku, kde je potrebný vykonať odber vzorky. 

Dňa 06.03.2020 inšpektor RVPS Martin príde k zásielke po obdŕžaní hlásenia z colného úradu. 
Vykoná dokumentačnú, identifikačnú a fyzickú kontrolu s odberom vzorky. Vypíše protokol o odbere 
vzorky, kde uvedie celkový čas kontroly s odberom vzorky. Jeden exemplár odberového protokolu 
odovzdá PPP. 

Po obdržaní výsledkov analýz dňa 15.03.2020 sa inšpektor dostavil k PPP, vyplní Úradný záznam 
a označí ho v zmysle manuálu pre úradnú kontrolu potravín dovážaných z tretích krajín v tvare 
A/MT/0001(poradové číslo). Inšpektor pristúpi k spoplatneniu importnej kontroly vyplnením tlačiva 
Potvrdenie na účely vyberania poplatku pri importnej kontrole. Na prvej strane tlačiva vyplní číslo Úradný 
záznam. Inšpektor zadá A/MT/0001, dátum kontroly 06.03.2020 a čas kontroly odpíše z odberového 
protokolu. Druhý dátum je 15.03.2020 a čas je doba, ktorú trávil dokončovaním importnej kontroly. 

Inšpektor doplní sumu, ktorá predstavuje celkovú dobu trvania výkonu činnosti importnej 
kontroly v zmysle hodinovej sadzby a cestovných nákladov. 

Inšpektor doplní sumu, ktorá predstavuje cenu za výkon analýz vzorky. Túto odpíše z protokolu 
o skúškach alebo z faktúry ŠVPU zaslanej na RVPS.

Dokumenty, ktoré dostane PPP od inšpektora RVPS po ukončení importnej kontroly: 

Úradný záznam SR alebo CHEDD (2x - 1 PPP a 1 inšpektor RVPS) 

Tlačivo na spoplatnenie vystaví 4x (1xPPP, 1x inšpektor, 2x ekonomický pracovník RVPS) Protokol o 

skúške 



12. Importné kontroly vykonávané v súlade s článkom 44 – 46

nariadenia Európskeho parlamentu (EÚ) 2017/625. 

Orgány ŠVPS SR vykonávajú pravidelne na základe rizika a s vhodnou frekvenciou úradné 
kontroly zvierat a tovaru, ktoré vstupujú do Únie. Pre zvieratá a tovar uvedené v prílohe sa určí vhodná 
frekvencia úradných kontrol, pričom sa zohľadnia: 

a) riziká pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat, alebo, pokiaľ ide
o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie, a to spojené s rôznymi druhmi zvierat
a tovaru; 
b) akékoľvek informácie, ktoré naznačujú pravdepodobnosť toho, že by spotrebitelia mohli byť
uvádzaní do omylu, najmä pokiaľ ide o povahu, identitu, vlastnosti, zloženie, množstvo, trvanlivosť, 
krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu a o spôsob výroby alebo výrobu tovaru; 
c) záznamy o dodržiavaní požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na dotknuté zvieratá alebo tovar:

i) treťou krajinou a prevádzkarňou pôvodu alebo miestom výroby, podľa vhodnosti;
ii) vývozcom;
iii) prevádzkovateľom zodpovedným za zásielku;

d) kontroly dotknutých zvierat a tovaru, ktoré už boli vykonané
e) záruky, ktoré príslušné orgány tretej krajiny pôvodu poskytli

Úradné kontroly sa vykonávajú na colnom území Únie na vhodných miestach, medzi ktoré patrí: 
a) miesto vstupu do Únie;
b) hraničná kontrolná stanica;
c) miesto prepustenia do voľného obehu v Únii;
d) sklady a priestory prevádzkovateľa zodpovedného za zásielku;
e) miesto určenia.

Úradné kontroly zahŕňajú: 
Dokladovú kontrolu, identifikačnú kontrolu a fyzickú kontrolu v závislosti od rizika pre zdravie ľudí, 
zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na 
ochranu rastlín, aj pre životné prostredie. 

Ak z dokladových kontrol, identifikačných kontrol alebo fyzických kontrol vyplynie, že zvieratá a tovar 
nie sú v súlade s legislatívou, uplatňuje sa článok 66 ods. 1, 3 a 5, články 67, 68 a 69, článok 71 ods. 1 a 
2, článok 72 ods. 1 a 2, články 137 a 138 nariadenia Komisie (ES) č. 2017/625. 

ŠVPS SR vytvorila zoznam tzv. „rizikových komodít“ dovážaných z tretích krajín (viď zoznam 

rizikových komodít), ktoré môžu predstavovať riziko, a pri ktorých je nutné zabezpečiť vykonanie 

úradnej kontroly potravín na overenie dodržiavania potravinového práva. Pri vytváraní zoznamu 

rizikových komodít, ŠVPS SR brala do úvahy viacero faktorov – počty zásielok jednotlivých komodít, 

počet úradných kontrol s nedostatkom, počty odberov vzoriek, nevyhovujúce laboratórne analýzy, 

nedostatky pri dokumentácii, hlásenia z rýchleho výstražného systému zo Slovenska ako aj z iných 

členských štátov, kde je pravdepodobnosť že zásielky dovezené do iného členského štátu sa môžu 

dostať na trh v SR. 

Na základe vyššie uvedeného bude FS SR zasielať hlásenie o príchode zásielok iba pre tieto 

rizikové komodity. Inšpektori RVPS budú vykonávať importnú kontrolu iba na základe zaslaného 

hlásenia z colného úradu!!!!!  
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Inšpektori RVPS v Slovenskej republike vykonávajú úradné kontroly potravín neživočíšneho 

pôvodu dovezených z tretích krajín vždy po oznámení z príslušného colného úradu na RVPS. S hlásením 

o príchode zásielky musia byť doručené aj naskenované kópie sprievodných dokumentov.

Po obdŕžaní hlásenia inšpektor vždy do jednej hodiny informuje príslušný colný úrad, že na danej 
zásielke vykoná kontrolu. Inšpektor regionálnej veterinárnej a potravinovej správy presunie do miesta 
kontroly a to do 4 hodín od prijatia hlásenia. 

Dokladová kontrola sa musí vykonávať pri každej zásielke. Kontrolujú sa úradné certifikáty, 
úradné potvrdenia a iné doklady vrátane dokladov obchodného charakteru. To znamená, že dokladová 
kontrola je 100%. Pri tejto kontrole inšpektor skontroluje meno alebo obchodné meno a adresu 
výrobcu alebo odosielateľa zásielky, krajinu pôvodu, meno alebo obchodné meno a adresu dovozcu 
alebo distribútora, miesto určenia, druh potraviny, množstvo potraviny, identifikáciu dávky a v prípade 
rýchlo kaziacich sa potravín aj podmienky skladovania. 

Identifikačná kontrola je vizuálna kontrola na overenie toho, či obsah a označenie zásielky 
vrátane značiek na zvieratách, plombách a dopravných prostriedkoch zodpovedajú informáciám 
uvedeným v úradných certifikátoch, úradných potvrdeniach a v iných sprievodných dokladoch. 
Inšpektori vykonávajú túto kontrolu v zmysle prílohy: „Minimálne frekvencie identifikačných a 
fyzických kontrol“ 

Fyzická kontrola je kontrola zvierat alebo tovaru a v náležitých prípadoch kontrola balenia, 
dopravných prostriedkov, označení a teploty, odber vzoriek na analýzu, testovanie alebo diagnostiku 
a akúkoľvek inú kontrolu potrebnú na overenie dodržiavania pravidiel. Inšpektori vykonávajú túto 
kontrolu v zmysle prílohy: „Minimálne frekvencie identifikačných a fyzických kontrol“. 

Pri fyzickej kontrole zásielky sa inšpektor zameriava na: 

 porušenosť/neporušenosť vonkajších obalov alebo spotrebiteľských obalov,
 prítomnosť nepríjemného zápachu alebo viditeľné znaky kazenia potravín (zmena farby,

plesnivenie a pod.),
 prítomnosť živých alebo mŕtvych škodcov,
 u mrazených potravín na požadovanú teplotu (kontrola teploty) a či neprišlo k rozmrazeniu

obsahu zásielky alebo k výraznej zmene teploty v prepravnom zariadení pri preprave
mrazených alebo chladených potravín,

 označenie povinnými údajmi,
 na súlad špecifikácie resp. technickej dokumentácie s daným označením zloženia výrobku na

obale
Frekvencie fyzických kontrol a frekvencie odberov vzoriek, ak nie sú priamo určené v predpisoch EÚ, 
sa stanovujú na základe: 

 rizikovosti jednotlivých komodít,
 podľa predchádzajúcich zistených nedostatkov v zásielkach,
 podľa predošlých zistení u výrobcu, dovozcu, prepravcu alebo tretej krajiny,
 podľa výsledkov kontrol a rizikovosti u dovozcov a prepravcov,
 podľa záruky kompetentnej autority tretej krajiny,
 podľa notifikácii RASFF

V prípade, že zásielka pri vykonávaní fyzickej kontrole vykazuje senzoricky nevyhovujúce znaky 
(pleseň, hniloba, zápach...), môže inšpektor vykonať hodnotenie na mieste a zamietnuť uvoľnenie 
zásielky. Toto uvedú v Úradnom zázname pod ,,Dôvod pre zamietnutie iné“. 
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Inšpektor musí mať k dispozícií vhodné vybavenie na odber vzoriek. Vzorky musia byt 
odobraté v zmysle platnej legislatívy a proces musí byť zaevidovaný v protokole o odbere vzorky. V 
prípade, že priestory nevyhovujú podmienkam pre odber vzoriek inšpektori sa riadia Usmernením k 
fyzickej kontrole vykonávanej pri dovoze potravín z tretích krajín č. 1171/2019-361. 

Po vykonaní dokladovej, identifikačnej a fyzickej kontroly inšpektor vyhotoví 2x Záznam z 
úradnej kontroly potravín dovážaných z tretích krajín. Jeden originál dokumentu odovzdá inšpektor 
zamestnancovi, prevádzkovateľovi alebo deklarantovi a druhý originál si ponechá pre potreby RVPS. 

Kontrola musí byť vykonaná ešte pred uvoľnením tovaru do colného režimu voľný obeh, aby 
sa zabránilo uvádzaniu do obehu zdraviu škodlivých potravín, potravín nevhodných na ľudskú 
spotrebu, potravín, ktoré nie sú v zhode s dokumentáciou a platnou legislatívou. 

Postup: 

1. Z colného úradu príde hlásenie o dovoze rizikovej komodity zo zoznamu.  Hlásenie zasielané z
colných úradov v určitých frekvenciách sú platné pre celé SR.

2. Inšpektor do 1 hodiny oznámi príslušnému colnému úradu, že na danej zásielke vykoná úradnú
kontrolu.

3. Do 4 hodín sa inšpektor dostaví na miesto kontroly. Vykoná dokladovú, identifikačnú a fyzickú
kontrolu spojenú s odberom vzorky. To znamená, že vždy, keď inšpektor dostane hlásenie z colného
úradu je povinný pri úradnej kontrole aj odobrať vzorku (odber vzoriek je 100%).

4. Pri odbere vzorky inšpektor odovzdá colnému orgánu a PPP opatrenie na pozastavenie zásielky
(súčasť príloh). To znamená 3x originál(1x RVPS, 1xPPP a 1x colníci). Opatrenie slúži ako informácia
pre PPP a colné orgány, že bola odobratá vzorka a nie je ju možné zásielku prepustiť do voľného
obehu až do obdŕžania výsledkov analýz.

5. Akonáhle budú dostupné výsledky analýz úradnej vzorky, inšpektor tieto zapíše do Záznamu z
úradnej kontroly potravín dovážaných z tretích krajín. Tento záznam inšpektor odovzdá osobe
zodpovednej za zásielku až po ukončení úradnej kontroly.

Dokumenty k zásielke tvoria: 

• 2x originál záznam o úradnej kontrole (IxPPP a IxRVPS)
• 3x originál opatrenie na pozastavenie zásielky (IxPPP, IxRVPS, IxFSSR)
• 2x spoplatnenie (1xPPP a 1xRVPS)
• Obchodné dokumenty sprevádzajúce zásielku

V prípade potreby vyžiadať špecifikácie alebo technickú dokumentáciu 

Princíp zapisovania do systému KIČ ostáva až nato, že zápis bude mať podobu ,,A/RVPS/poradové 
číslo“. 

Spoplatňovanie týchto kontrol je rovnaké ako je písané v Pokyne ŠVPS SR č. 08/2020/360, ktorým sa 
ustanovuje vyberanie poplatkov. 
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13. Úradná kontrola dovozu potravín v zmysle VYKONÁVACIEHO

NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2019/1793 o dočasnom zvýšení 

počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa 

vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) 

č. 178/2002, do Únie, a o zrušení nariadení Komisie (ES) č. 

669/2009, (EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2015/175, (EÚ) 2017/186 a (EÚ) 

2018/1660 
Podľa článku 47 nariadenia 2017/625: 

Na zistenie dodržiavania pravidiel vykonávajú príslušné orgány na hraničných kontrolných 
staniciach prvého príchodu do Únie úradné kontroly každej zásielky kategórií tovaru, ktoré vstupujú do 
Únie z tretín krajín, v prípade ktorého Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodla, že je 
potrebné opatrenie vyžadujúce dočasné zvýšenie úradných kontrol pri vstupe uvedeného tovaru do Únie 
z dôvodu známeho alebo objavujúceho sa rizika alebo preto, že existujú dôkazy o tom, že by mohlo 
dochádzať k rozšírenému závažnému nedodržiavaniu pravidiel. 

Cieľom nového nariadenia 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových 
opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie, a o zrušení nariadení Komisie 
(ES) č. 669/2009, (EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2015/175, (EÚ) 2017/186 a (EÚ) 2018/1660 je spojiť do jedného 
legislatívneho rámca uvedené nariadenia, ktoré upravujú dovoz určitých komodít z určitých tretích krajín. 
Je zložené zo 4 príloh, v ktorých sú uvedené komodity z určitých tretích krajín spolu s CN kódom a 
frekvenciami fyzických a identifikačných kontrol. Prílohu I tvoria komodity, pre ktoré platia rovnaké 
podmienky importu stanovené v nariadení Komisie č. 669/2009. 
V prílohe II sú komodity, pre ktoré platia podmienky dovozu v zmysle nariadení Komisie č. 884/2014, 
2015/175, 2017/186, 2018/1660. To znamená, že tieto komodity sú doprevádzané výsledkami analýz 
vykonané kompetentnou autoritou v krajine pôvodu a zdravotným certifikátom, ktorého vzor tvorí 
prílohu IV. Prílohu III tvoria pravidlá odberu vzoriek analyzovaných na salmonelu pri komoditách 
zobrazených v prílohe I a II. 

Toto nariadenie sa nevzťahuje na kategórie zásielok potravín a krmív, ak ich hrubá hmotnosť 
neprekračuje 30 kg: 

a) zásielky potravín a krmív odosielané ako obchodné či laboratórne vzorky alebo ako výstavné položky
pre výstavy, ktoré nie sú určené na umiestnenie na trh; 

b) zásielky potravín a krmív, ktoré sú súčasťou osobnej batožiny cestujúcich a sú určené na osobnú
spotrebu či súkromné použitie; 

c) zásielky potravín a krmív nekomerčného charakteru odosielané fyzickým osobám, ktoré nie sú určené
na umiestnenie na trh; 

d) zásielky potravín a krmív určené na vedecké účely;

V prípade pochybností o zamýšľanom použití potravín znáša dôkazné bremeno vlastník osobnej 
batožiny, resp. príjemca zásielky. 

Odber vzoriek a analýzy, ktoré majú vykonávať príslušné orgány na hraničných kontrolných 
staniciach alebo kontrolných miestach v zmysle článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625 ako 
súčasť fyzických kontrol zásielok potravín a krmív uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) a b), prípadne v 
tretích krajinách na účely získania výsledkov analýz, ktoré musia v súlade s týmto nariadením sprevádzať 



22

zásielky potravín uvedených v článku 1 ods. 1 písm. b), sa vykonávajú v súlade s týmito požiadavkami: 

To znamená, že identifikačné kontroly a fyzické kontroly zásielok môžu príslušné orgány vykonávať na 
kontrolných miestach iných než sú hraničné kontrolné stanice, pokiaľ tieto kontrolné miesta spĺňajú 
požiadavky stanovené v článku 64 ods. 3 nariadenia 2017/625. 

13.1 Odber vzoriek a analýzy 
a) v prípade potravín uvedených prílohách I a II nariadenia 2019/1793 z dôvodu možného rizika

kontaminácie mykotoxínmi vrátane aflatoxínov sa odber vzoriek a analýzy vykonávajú v súlade s
nariadením (ES) č. 401/2006;

b) v prípade potravín uvedených prílohách I a II nariadenia 2019/1793 z dôvodu ich možného nesúladu
s maximálnymi povolenými hladinami rezíduí pesticídov sa odber vzoriek vykonáva v súlade so
smernicou 2002/63/ES;

c) v prípade guarovej gumy uvedenej v prílohe II nariadenia 2019/1793 z dôvodu jej možnej
kontaminácie pentachlórfenolom a dioxínmi sa odber vzoriek na analýzu prítomnosti
pentachlórfenolu vykonáva v súlade so smernicou 2002/63/ES a odber vzoriek a analýza prítomnosti
dioxínov v krmivách sa vykonáva v súlade s nariadením (ES) č. 152/2009;

d) v prípade potravín uvedených prílohách I a II nariadenia 2019/1793 z dôvodu rizika prítomnosti
salmonely sa odber vzoriek a analýzy na kontrolu salmonely vykonávajú v súlade s postupmi odberu
vzoriek a referenčnými analytickými metódami stanovenými v prílohe III nariadenia 2019/1793;

Colné orgány povolia prepustenie zásielok potravín do voľného obehu až po predložení riadne 
vyplneného jednotného vstupného zdravotného dokladu, v ktorom sa potvrdzuje, že zásielka je v súlade 
s uplatniteľnými pravidlami EÚ. 

Na zásielkach potravín uvedených v prílohách I a II nariadenia 2019/1793 je možné vykonávať 
identifikačné a fyzické kontroly vrátane odberu vzoriek na hraničných kontrolných staniciach ako aj na 
kontrolných miestach. 

Zložené potraviny obsahujúcu komoditu uvedenú v prílohe II, ktorú obsahujú výrobky ako napr. 
oriešková čokoláda, podliehajú identifikačným a fyzickým kontrolám v celkovej frekvencii stanovenej pre 
danú komodity v prílohe II. 

Príklad:  
Zásielka pozostáva z orieškovej čokolády, ktorá obsahuje oriešky uvedené v prílohe II pod frekvenciou 
kontrol napr. 20% bude frekvencia odberu vzoriek vo frekvencii 20%. 

Zložené potraviny obsahujúcu komodity uvedené v prílohe II, ktorú obsahujú výrobky ako napr. 
oriešková čokoláda, ktorá pozostáva z viacerých komodít z prílohy II týkajúcich sa rovnakého 
nebezpečenstva, podliehajú identifikačným a fyzickým kontrolám v najvyššej celkovej frekvencii 
stanovenej v prílohe II pre uvedené komodity. 

Príklad:  
Zásielka pozostáva z orieškovej čokolády, ktorá obsahuje oriešky (20% frekvencia) a pistácie 
(frekvencia 50%) uvedené v prílohe II bude frekvencia fyzických kontrol 50%. 

13.2 Označenie zásielok 
 Každá zásielka potravín a krmív uvedených v prílohe II nariadenia 2019/1793 je označená

identifikačným kódom.

 Týmto identifikačným kódom sa označí každé jednotlivé vrece alebo balenie zásielky.

 V prípade zásielok potravín a krmív uvedených v prílohe II nariadenia 2019/1793 z dôvodu rizika

kontaminácie mykotoxínmi a ak obal pozostáva z viacerých menších obalov nemusí identifikačný
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kód zásielky uvádzať samostatne na každom z malých balení, pokiaľ sa uvedie na obale, ktorý je z 

týchto malých balení zložený. 

13.3 Výsledky odberu vzoriek a analýz 

Ku každej zásielke potravín a krmív uvedených v prílohe II sa priložia výsledky odberu a analýzy 
vzoriek danej zásielky vykonané príslušnými orgánmi tretej krajiny pôvodu alebo krajiny, z ktorej sa 
zásielka odosiela, ak ide o inú krajinu ako krajinu pôvodu. 

Príklad:  
Ak príde zásielka z Ukrajiny obsahujúca komodity uvedené v prílohe II nariadenia 2019/1793 musia byť 
k zásielke priložený Zdravotný certifikát a analýzy vzoriek vykonané orgánmi krajiny pôvodu alebo 
krajiny odoslania, Ukrajiny. 

Výsledky odberu vzoriek a analýz sú označené identifikačným kódom zásielky, ku ktorej patria. 

Analýzy vykonávajú laboratóriá akreditované v súlade s normou ISO/IEC 17025 „Všeobecné požiadavky 
na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií“. 

13.4 Úradný certifikát 

Ku každej zásielke potravín a krmív uvedených v prílohe II nariadenia 2019/1793 je priložený 
úradný certifikát zodpovedajúci vzoru v prílohe IV („úradný certifikát“) nariadenia 2019/1793. 

Úradný certifikát spĺňa tieto požiadavky: 
a) je vydaný príslušným orgánom tretej krajiny pôvodu alebo tretej krajiny, z ktorej sa zásielka odosiela,

ak ide o inú krajinu ako krajinu pôvodu;
b) je označený identifikačným kódom v súlade zásielky, ku ktorej patrí;
c) je vydaný skôr ako zásielka, ku ktorej patrí, opustí kontrolu vykonanú príslušným orgánom tretej

krajiny, ktorý certifikát vydáva;
d) platí najviac štyri mesiace od dátumu jeho vydania a v každom prípade nie dlhšie ako šesť mesiacov

od dátumu získania výsledkov laboratórnych analýz.
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13.4 Kontrola v zmysle nariadenia 2019/1793 po praktickej stránke 

Príklad: 
Na BCP Vyšné Nemecké má prísť zásielka 20ton paraorechov pôvodom z Brazílie, kde je frekvencia 
identifikačných a fyzických kontrol 50% a komodita sa nachádza v prílohe II menovaného nariadenia. 
Miesto určenia je v SR v meste Bratislava. Zásielka je odosielaná z Ukrajiny. 

Zodpovedný za zásielku (RFC) vytvorí I. časť CHED-D v systéme TRACES NT, kde nastaví prenotifikáciu 
najmenej jeden pracovný deň pred príchodom zásielky do BCP. 

13.4.1 Činnosti inšpektora na BCP 

Inšpektor BCP Vyšné Nemecké potvrdí validáciu CHED-D, ktorú predložil RFC minimálne jeden pracovný 
deň vopred. 

Po fyzickom príchode zásielky inšpektor BCP Vyšné Nemecké vykoná dokladovú kontrolu a skontroluje 
okrem obchodných dokumentov či sú k zásielke priložené certifikát ako je uvedené v prílohe IV nariadenia 
2019/1793 a analýzy vzoriek vykonané na danej šarže zásielky. Tieto musia byť označené rovnakým 
kódom ako zásielka. Po dokladovej kontrole vyplní do TRACES NT príslušné kolónky. Pokiaľ inšpektor na 
BCP vykonal len dokladovú kontrolu musí byť zásielka prepravená do kontrolného miesta. Inšpektori 
RVPS v kontrolnom mieste importnú kontrolu dokončia. To znamená, že vzorky odoberajú podľa 
stanovenej frekvencie v prílohe I a II nariadenia 2019/1793. Nie každá zásielka, ktorá príde do 
kontrolného miesta podlieha odberu vzoriek. Dokladová kontrola je vždy 100% frekvencia. 

Ak inšpektor BCP chce aby bola zásielka presunutá do kontrolného miesta zmení v časti I CHED-D kolónku 
I.20 ,,pre vnútorný trh“ na ,,presun do“. Potom sa mu uvoľní textové pole, kde uvedie adresu kontrolného 
miesta. V kolónke 1.29 v časti I uvedie kedy zásielka opustila BCP smerom do kontrolného miesta. 

Inšpektor BCP validuje CHED-D na presun do. 
Úradnú kontrolu inšpektor spoplatní v zmysle článku 79 nariadenia 2017/625. 

13.4.2.Činnosti inšpektora RVPS 

Inšpektor RVPS po obdržaní hlásenia o príchode zásielky z colného úradu si zo systému TRACES NT vytlačí 
CHED-D určený k predmetnej zásielke. Toto vykoná cez ponuku certifikáty, kde do vyhľadávača zadá 
referenčné číslo CHED-D. Tento CHED-D bude vedený aj v notifikáciách v pravom hornom rohu. 

Dostaví sa ku kontrole zásielky v mieste, ktoré je určené v systéme TRACES NT. 

Vykoná dokumentačnú a podľa potreby identifikačnú i fyzickú kontrolu a teda aj odber vzoriek v zmysle 
platnej legislatívy a stanovenej frekvencii menovanej v nariadení 2019/1793. 
V prípade, že BCP vykonalo len dokumentačnú kontrolu (zásielka bola zaslaná do kontrolného miesta) 
inšpektor RVPS nemusí vždy odobrať vzorku. CHEDD po skontrolovaní dokumentov v TRACES NT len 
ukončí, vytlačí a podpíše. Dokumentačná kontrola je vždy 100%. 

Alebo 

V prípade potreby dodržania frekvencie odberu vzorky inšpektor RVPS odoberie vzorku a po 
analyzovaní vzoriek výsledky zapíše do TRACES NT. CHEDD potom vytlačí, podpíše a opečiatkuje. 
Úradnú kontrolu inšpektor spoplatní v článku 79 nariadenia 2017/625.



15. Dovoz minerálnych vôd

Dovoz minerálnych vôd upravuje Výnos MPRV SR a MZ SR č. 608/9/2004 - 100, ktorým sa vydáva 

hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu 

a balenú pitnú vodu. 

Dovozca minerálnej vody z tretej krajiny sa musí orgánu úradnej kontroly potravín preukázať 

„úradným uznaním“ zodpovedného orgánu členského štátu Európskej únie (v SR je to Úrad verejného 

zdravotníctva SR - § 6, ods. 3 c) zákon NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách). 

Dovozca pramenitej vody a balenej pitnej vody z tretej krajiny sa musí orgánu úradnej kontroly potravín 

preukázať úradným osvedčením zodpovedného orgánu v krajine pôvodu vody o jej zložení, spôsobe 

ochrany a kontroly a komplexným rozborom vody vykonaným v akreditovanom laboratóriu. 

Inšpektori RVPS vykonávajú úradné kontroly potravín neživočíšneho pôvodu dovezených z tretích 

krajín vždy po oznámení z príslušného colného úradu na RVPS elektronicky emailom. S hlásením o 

príchode zásielky musia byť doručené aj naskenované kópie sprievodných dokumentov. 

Po obdržaní takéhoto hlásenia sa inšpektor príslušnej RVPS presunie k zásielke. Vykoná 

dokumentačnú kontrolu, identifikačnú kontrolu a fyzickú kontrolu. Fyzická kontrola môže byť spojená aj s 

odberom vzorky. 

Dokladová kontrola sa musí vykonávať pri každej zásielke. To znamená, že dokladová kontrola je 100%. 
Doklady musia obsahovať meno alebo obchodné meno a adresu výrobcu alebo odosielateľa zásielky, 
krajinu pôvodu, meno alebo obchodné meno a adresu dovozcu alebo distribútora, miesto určenia, druh 
potraviny, množstvo potraviny, identifikáciu dávky a v prípade rýchlo kaziacich sa potravín aj podmienky 
skladovania. 

Po skontrolovaní dokladov inšpektor rastlinných komodít vykoná identifikačnú kontrolu, pri ktorej 
vizuálne overí, že všetky sprievodné doklady zásielky sa zhodujú s prepravovanými potravinami. Táto 
kontrola musí byť vykonaná spolu s fyzickou kontrolou. 

Pri fyzickej kontrole inšpektor vykoná kontrolu zásielky. V prípade odoberania vzorky sa inšpektor riadi 
prílohou ,,Minimálne frekvencie identifikačných a fyzických kontrol“, v ktorej sú uvedené minimálne 
frekvencie odberov vzoriek určitých komodít. 

Pri fyzickej kontrole zásielky sa inšpektor zameriava na : 

• porušenosť/neporušenosť vonkajších obalov alebo spotrebiteľských obalov,

• prítomnosť nepríjemného zápachu alebo viditeľné znaky kazenia potravín (zmena farby,

plesnivenie a pod.),

• prítomnosť živých alebo mŕtvych škodcov,

• u mrazených potravín na požadovanú teplotu (kontrola teploty) a či neprišlo k rozmrazeniu
obsahu zásielky alebo k výraznej zmene teploty v prepravnom zariadení pri preprave mrazených
alebo chladených potravín,

• označenie povinnými údajmi,

Výstupný dokument pri importnej kontrole minerálnych vôd je vyplnený úradný záznam. 
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16. Dovoz biopotravín

ÚKSÚP, Odbor životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva je príslušným orgánom 
(kompetentná autorita) pre ekologickú poľnohospodársku výrobu v Slovenskej republike. Na základe 
požiadavky tohto odboru, v prípade, že je dovážaná zásielka z tretej krajiny označená ako produkt 
ekologickej poľnohospodárskej výroby (BIO), je potrebné vykonať importnú kontrolu zásielky v zmysle 
všeobecných platných predpisov podľa tohto manuálu a následne kontaktovať Odbor životného 
prostredia a ekologického poľnohospodárstva. Informáciu o zásielke zašlite elektronicky na adresy: 
ekologia@uksup.sk 
juliana.schlosserova@uksup.sk 

Inšpektori RVPS vykonávajú úradné kontroly potravín neživočíšneho pôvodu dovezených z tretích 
krajín vždy po oznámení z príslušného colného úradu na príslušnú RVPS elektronicky emailom. S hlásením 
o príchode zásielky musia byť doručené aj naskenované kópie sprievodných dokumentov.

Po obdržaní takéhoto hlásenia sa inšpektor príslušnej RVPS presunie do miesta vykonania 
kontroly. Vykoná dokumentačnú kontrolu, kontrolu totožnosti a fyzickú kontrolu. 

Dokladová kontrola sa musí vykonávať pri každej zásielke. To znamená, že dokladová kontrola je 100%. 
Doklady musia obsahovať meno alebo obchodné meno a adresu výrobcu alebo odosielateľa zásielky, 
krajinu pôvodu, meno alebo obchodné meno a adresu dovozcu alebo distribútora, miesto určenia, druh 
potraviny, množstvo potraviny, identifikáciu dávky a v prípade rýchlo kaziacich sa potravín aj podmienky 
skladovania. 

Po skontrolovaní dokladov inšpektor RVPS vykoná identifikačnú kontrolu, pri ktorej vizuálne overí, že 
všetky sprievodné doklady zásielky sa zhodujú s prepravovanými potravinami. 

Pri fyzickej kontrole zásielky sa inšpektor zameriava na : 

• porušenosť/neporušenosť vonkajších obalov alebo spotrebiteľských obalov,
• prítomnosť nepríjemného zápachu alebo viditeľné znaky kazenia potravín (zmena farby,

plesnivenie a pod.),
• prítomnosť živých alebo mŕtvych škodcov,
• u mrazených potravín na požadovanú teplotu (kontrola teploty) a či neprišlo k rozmrazeniu

obsahu zásielky alebo k výraznej zmene teploty v prepravnom zariadení pri preprave mrazených
alebo chladených potravín,

• označenie povinnými údajmi,

Rovnako ako pri kontrole potravín nepodliehajúcim zvýšeným kontrolám postupujú inšpektori pri fyzickej 
a identifikačnej kontrole v zmysle „Minimálne frekvencie fyzických a identifikačných kontrol“. 
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17. Dovoz GMO ryže z Číny

Kontrola dovozu nepovolenej GMO ryže pochádzajúcej z Číny sa vykonáva v zmysle Vykonávacieho 
rozhodnutia komisie 2011/884/EÚ z 22. decembra 2011 o núdzových opatreniach týkajúcich sa 
nepovolenej geneticky modifikovanej ryže vo výrobkoch z ryže pochádzajúcich z Číny a ktorým sa zrušuje 
rozhodnutie Komisie 2008/289/ES 

Vzhľadom na pokračujúce varovania a nedostatočné záruky zo strany čínskych príslušných 
orgánov, pokiaľ ide o neprítomnosť nepovolenej geneticky modifikovanej ryže Bt63 vo výrobkoch 
pochádzajúcich alebo odosielaných z Číny, bolo prijaté rozhodnutie Komisie 2008/289/ES, ktorým sa 
zaviedli núdzové opatrenia týkajúce sa nepovoleného GMO Bt63 vo výrobkoch z ryže. 

Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na zásielky potravín a krmív uvedené v prílohe I. tohto 
rozhodnutia, ktoré sú určené súkromnej osobe výlučne na osobnú spotrebu a použitie. V prípade 
pochybností nesie dôkazné bremeno príjemca zásielky. 

Prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov alebo ich zástupcovia v náležitom 
časovom predstihu oznamujú príslušným orgánom na hraničnej inšpekčnej stanici alebo v určenom mieste 
vstupu predpokladaný dátum a čas fyzického príchodu zásielky a povahu zásielky. Musia tiež uviesť 
určenie výrobku v tom zmysle, či je to potravina alebo krmivo. 

Na tento účel vypĺňajú príslušnú časť jednotného vstupného dokladu uvedeného v prílohe II k 
nariadeniu Komisie č. 669/2009 a predmetný dokument postúpia príslušnému orgánu na hraničnej 
inšpekčnej stanici alebo v určenom mieste vstupu, a to najmenej jeden pracovný deň pred fyzickým 
príchodom zásielky. 

Ku každej zásielke výrobkov sa pripojí analytická správa o každej dávke a zdravotné osvedčenie 
v súlade so vzormi uvedenými v prílohách III a IV rozhodnutia 2011/884/EÚ, ktoré musí byť vyplnené, 
podpísané a overené povereným zástupcom Úradu pre vstupnú a výstupnú inšpekciu a karanténu Čínskej 
ľudovej republiky (AQSIQ). Analytická správa a zdravotné osvedčenie sa vyhotovujú v úradnom jazyku 
členského štátu dovozu alebo v inom jazyku, ktorý sa príslušné orgány uvedeného členského štátu 
rozhodli prijať. 

Ak výrobok uvedený v prílohe I rozhodnutia Komisie 2011/884/EÚ neobsahuje ryžu, nepozostáva 
z nej alebo z nej nie je vyrobený, analytická správa a zdravotné osvedčenie sa môžu nahradiť vyhlásením 
prevádzkovateľa zodpovedného za zásielku, v ktorom sa uvádza, že potravina alebo krmivo neobsahujú 
ryžu, nepozostávajú z nej, ani z nej nie sú vyrobené. Toto vyhlásenie sa vyhotovuje v úradnom jazyku 
členského štátu dovozu alebo v inom jazyku, ktorý sa príslušné orgány uvedeného členského štátu 
rozhodli prijať. 

Odber vzoriek a analýza na účely analytickej správy sa vykonávajú v súlade s prílohou II 
rozhodnutia Komisie 2011/884/EÚ a s manuálom na odber vzoriek. 

Každá zásielka musí byť označená kódom uvádzaným na zdravotnom osvedčení. Uvedeným 
kódom sa označuje každé jednotlivé vrece zásielky alebo iná forma balenia zásielky. 

Priebeh úradnej kontroly: 

Každá zásielka výrobkov podlieha kontrole dokladov. To znamená, že kontrola dokladov je 100%. 
V prípade, že k zásielke obsahujúcej výrobky uvedené v prílohe I rozhodnutia Komisie 2011/884/EÚ, nie 
je pripojené zdravotné osvedčenie a analytická správa, zásielka bude odoslaná späť do krajiny pôvodu 
alebo zničená. Ak zásielka obsahuje všetky potrebné dokumenty, príslušný orgán odoberie vzorku na 
analýzu v súlade s prílohou II daného rozhodnutia na prítomnosť nepovolených GMO s frekvenciou 100 
%. Ak zásielka pozostáva z niekoľkých dávok, každá dávka sa podrobuje odberu vzoriek a analýze. 

Zásielke môže byť povolená preprava do miesta určenia dovtedy kým nie sú známe výsledky 
fyzických kontrol, avšak v takom prípade zostane takáto zásielka pod nepretržitou kontrolou príslušných 
orgánov a to dovtedy kým nebudú známe výsledky fyzických kontrol. 

Po ukončení všetkých kontrol vyplní inšpektor II. časť jednotného vstupného dokumentu JVD a 
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originál JVD označí pečiatkou a podpisom. JVD možno vyplniť len v prípade dostupnosti výsledkov 
vykonaných analýz. Následne vyhotoví a uchová kópiu tohto dokumentu. JVD sprevádza zásielku až do 
miesta určenia. 

Zásielky sa nerozdeľujú dovtedy, kým príslušné orgány nedokončia všetky úradné kontroly. V 
prípade následného rozdelenia po úradnej kontrole sa ku každej časti rozdelenej zásielky pripojí overená 
kópia zdravotného osvedčenia a analytickej správy. 

Všetky náklady vyplývajúce z úradných kontrol, vrátane odberu vzoriek, analýzy, skladovania a 

akýchkoľvek opatrení prijatých v nadväznosti na zistené nedodržiavanie právnych predpisov znáša 

prevádzkovateľ krmivárskeho alebo potravinárskeho podniku. 
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CHED-D nahrádza pojem JVD vo všetkých príslušných nariadeniach 
týkajúcich sa dovozu potravín neživočíšneho pôvodu. 



Prílohy 



Modul KIČ, „Hraničné/lmportné kontroly"

svetik
Text napísaný písacím strojom

svetik
Text napísaný písacím strojom

svetik
Text napísaný písacím strojom
Príloha č. I.

svetik
Text napísaný písacím strojom



svetik
Text napísaný písacím strojom

svetik
Text napísaný písacím strojom
Príloha č. II.



svetik
Text napísaný písacím strojom
Príloha č. III.

svetik
Text napísaný písacím strojom

svetik
Text napísaný písacím strojom







 

 

 

 

 

P o t v r d e n i e 

na účely vyberania poplatku pri importnej úradnej kontrole v zmysle článku 79 ods. 2 a) 

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 2017/625 o úradných 

kontrolách a zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a §1 a) 

NARIADENIA VLÁDY SR č. 493/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob  výpočtu  výdavkov  

orgánov úradnej kontroly  potravín  a orgánov štátnej správy  vo veterinárnej oblasti v znení 

neskorších predpisov 

Číslo tlačiva (číslo CHEDD):     

Dátum a čas vykonania kontroly: 

Dátum a čas vykonania kontroly: 

Miesto vykonania kontroly: 

Importnú kontrolu vykonal (titul, meno, priezvisko, číslo služobného preukazu): 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

Kontrolovaný subjekt podľa výpisu z obchodného registra 

Obchodné meno: 

Právna forma: 

Sídlo: 

IČO: 

Osoba oprávnená konať za kontrolovaný subjekt 

Meno a priezvisko, funkcia:  

Oprávnenie vydané kým (meno a priezvisko, funkcia): 

Vykonané kontroly 

Dokumentačná kontrola 

Identifikačná kontrola 

Fyzická kontrola 

Odber vzorky 

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ 
SPRÁVA.................................................................................... 
(adresa)....................................................................................... 



Poplatok za vykonanie kontroly potravín rastlinného pôvodu pri vstupe na územie SR zo štátu, ktorý nie je 

členským štátom EÚ za každú aj začatú hodinu práce inšpektora podľa § 2 nariadenia vlády č. 493/2008 Z. 

z. (príslušný účel kontroly označiť krížikom)

*prepustenie potravín rastlinného pôvodu do colného režimu voľný obeh

Prepustenie do colného režimu voľný obeh 

Tranzit 

Spätné zaslanie zásielky do tretej krajiny v zmysle čl. 72 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2017/625 

Špeciálne ošetrenie zmysle čl. 71 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2017/625 

Zničenie v zmysle čl. 66 a čl. 67 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2017/625 

Účtovaná výška výdavkov na 1 inšpektora orgánu úradnej kontroly potravín: 

UVPI 1. inšpektora: hodinová sadzba.............€ x .............počet hodín výkonu kontroly =...............€ 

UVPI 2. inšpektora: hodinová sadzba.............€ x .............počet hodín výkonu kontroly =...............€ 

Účtovaná výška výdavkov (UVPI): 

UVPI = (UVPI 1. inšpektora.........€ + UVPI 2. inšpektora.........€ + ďalší inšpektor..........€) 

UVPI = .............................€ 

Skutočné cestovné náklady všetkých inšpektorov zúčastnených na kontrole (CN): 

-služobné cestné vozidlo zamestnávateľa 

CN = náhrada za spotrebované pohonné látky x počet km 

(náhrada za spotrebované pohonné látky je spotreba pohonných látok l/100km podľa technického preukazu x 

aktuálna cena pohonných látok) 

-súkromné cestné vozidlo 

CN = (základná náhrada + náhrada za spotrebované pohonné látky) x počet km 

CN = ................................€ 

alebo skutočné cestovné náklady všetkých inšpektorov zúčastnených na kontrole (napr. osobný vlak, rýchlik, 

autobus).................+..................+................+...................... 

CN = .......................€ 

Celková výška poplatku: 

CVP = UVPI + CN 

CVP = ........................€ Slovom:....................................................................... ............................€ 

Celková finančná čiastka, ktorá bude fakturovaná kontrolovanému subjektu za činnosti vykonané pri importnej 

kontrole..........................................................................................................................................€ 

Slovom....................................................................................................................... ....................€ 

Na príjmový účet bude fakturovaná suma:.............................€ 

Na výdavkový účet bude fakturovaná suma:..........................€ 

(suma za vykonané analýzy slovom..............................................................................................€) 

Vyjadrenie osoby oprávnenej konať za kontrolovaný subjekt: 

Miesto a dátum vyhotovenia potvrdenia: 



 

 

 

 

 

 

P o t v r d e n i e 

na účely vyberania poplatku pri importnej kontrole spoplatnenej  v zmysle článku 80 

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 2017/625 o úradných 

kontrolách a zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a 

NARIADENIA VLÁDY SR č. 493/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu 

výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej 

oblasti v znení neskorších predpisov 

Číslo tlačiva (číslo úradného záznamu): 

A/........./.................   Dátum a čas vykonania kontroly: 

 Dátum a čas vykonania kontroly: 

Miesto vykonania kontroly: 

Importnú kontrolu vykonal (titul,meno,priezvisko, číslo služobného preukazu): 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

Kontrolovaný subjekt podľa výpisu z obchodného registra 

Obchodné meno: 

Právna forma: 

Sídlo: 

IČO: 

Osoba oprávnená konať za kontrolovaný subjekt 

Meno a priezvisko, funkcia:  

Oprávnenie vydané kým (meno a priezvisko,funkcia): 

Vykonané kontroly 

Dokumentačná kontrola 

Identifikačná kontrola 

Fyzická kontrola 

Odber vzorky 

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ 
SPRÁVA.................................................................................... 
(adresa).......................................................................................



 

Poplatok za vykonanie kontroly potravín rastlinného pôvodu pri vstupe na územie SR zo štátu, ktorý nie je 

členským štátom EÚ za každú aj začatú hodinu práce inšpektora podľa § 2 nariadenia vlády č. 493/2008 Z. 

z. (príslušný účel kontroly označiť krížikom)

*prepustenie potravín rastlinného pôvodu do colného režimu voľný obeh

Prepustenie do colného režimu voľný obeh 

Tranzit 

Spätné zaslanie zásielky do tretej krajiny v zmysle čl. 72 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2017/625 

Špeciálne ošetrenie zmysle čl. 71 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2017/625 

Zničenie v zmysle čl. 66 a čl. 67 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2017/625 

Účtovaná výška výdavkov na 1 inšpektora orgánu úradnej kontroly potravín: 

UVPI 1. inšpektora: hodinová sadzba.............€ x .............počet hodín výkonu kontroly =...............€ 

UVPI 2. inšpektora: hodinová sadzba.............€ x .............počet hodín výkonu kontroly =...............€ 

Účtovaná výška výdavkov (UVPI): 

UVPI = (UVPI 1. inšpektora.........€ + UVPI 2. inšpektora.........€ + ďalší inšpektor..........€) 

UVPI = .............................€ 

Skutočné cestovné náklady všetkých inšpektorov zúčastnených na kontrole (CN): 

-služobné cestné vozidlo zamestnávateľa 

CN = náhrada za spotrebované pohonné látky x počet km 

(náhrada za spotrebované pohonné látky je spotreba pohonných látok l/100km podľa technického preukazu x 

aktuálna cena pohonných látok) 

-súkromné cestné vozidlo 

CN = (základná náhrada + náhrada za spotrebované pohonné látky) x počet km 

CN = ................................€ 

alebo skutočné cestovné náklady všetkých inšpektorov zúčastnených na kontrole (napr. osobný vlak, rýchlik, 

autobus).................+..................+................+...................... 

CN = .......................€ 

Celková výška poplatku: 

CVP = UVPI + CN 

CVP = ........................€ Slovom:...................................................................................................€  

Celková finančná čiastka, ktorá bude fakturovaná kontrolovanému subjektu za činnosti vykonané pri importnej 

kontrole .........................................................................................................................................€ 

Slovom...........................................................................................................................................€ 

Na príjmový účet bude fakturovaná suma:.............................€ 

Na výdavkový účet bude fakturovaná suma:..........................€ 

(suma za vykonané analýzy slovom..............................................................................................€ ) 

Vyjadrenie osoby oprávnenej konať za kontrolovaný subjekt: 

Miesto a dátum vyhotovenia potvrdenia: 



                 REGIONÁLNA VETERINÁRNA  
                 A POTRAVINOVÁ SPRÁVA 
                ........................................................ 
 

Adresa RVPS: 

Kontakt: Email: 

Číslo úradného záznamu: A/.........../.............../    Dátum:                        Čas: 
                                                                                       Dátum:                        Čas: 

 

Záznam z úradnej kontroly potravín dovážaných z tretích krajín 
vykonanej podľa § 21 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších 

predpisov. 
 

Odosielateľ  
Meno 

Adresa 

Krajina 

Colný úrad 
 

Príjemca 
Meno 

Adresa 

PSČ 

Krajina 

Krajina pôvodu 
 

Krajina odoslania 
 

Dovozca 
Meno 

Adresa 

Krajina 

 

Miesto určenia 
Meno  

Adresa 

PSČ 

Krajina 

Dátum prijatia hlásenia Doklady (menovať, číslo, dátum vystavenia) 
 
 
 
 
 
 

Dopravný prostriedok 
 
    lietadlo         loď            želez. vagón         auto 
 
Identifikácia: 

Opis komodity 
 
KN Kód komodity                                                                                    Šarža/LOT/Batch 
 
Hmotnosť  Brutto                                                                                    Hmotnosť Netto     
                                                       
Počet balení                                                                                              Typ balenia 
 

Teplota 
        pri teplote prostredia                 chladená                       mrazená 
 

 



Dokladová kontrola  
 
           vyhovujúca                           nevyhovujúca 
 

Fyzická kontrola 
            áno              nie 
            vyhovujúca                nevyhovujúca 

Identifikačná kontrola 
            áno              nie 
            vyhovujúca                nevyhovujúca 
 

Laboratórne vyšetrenia                  áno          nie 
Protokol o odbere vzorky:  
Dátum:  
Protokol o skúškach: 
Dátum: 
Výsledky:             
                      vyhovujúce                nevyhovujúce 

Prepustenie do voľného obehu         áno             nie 
                         
                         
ľudskú spotrebu  
ďalšie spracovanie          
 

Dôvod pre zamietnutie 
 

1. chýbajúce/neplatné dokumenty 
2. nezhoda na dokladoch 
3. nedostatočná fyzická hygiena 
4. chemická kontaminácia 
5. mikrobiologická kontaminácia 

iné (viditeľná hniloba, pleseň, škodcovia) 
 
 

Neakceptovateľná 
1. Spätné zaslanie 
2. Zničenie 
3. Špeciálne ošetrenie 

 

Inšpektor orgánu úradnej kontroly                                     
(meno – veľkými písmenami, číslo, podpis) 
 
 
Dátum 
Potvrdzujem, že kontroly zásielky boli vykonané v súlade 
s požiadavkami  Európskej Únie. 
 

 
 

Pečiatka 
 

 

 

Uložené opatrenia 
 

Článok 66 nariadenia EP a Rady (EU) 2017/625   
Opatrenia, ktoré sa prijmú v prípade nedodržiavania pravidiel v súvislosti so zásielkami vstupujúcimi do Únie 
 
Spätné odoslanie 
Dopravná prostriedok (ŠPZ):                                   Krajina určenia:                                              Dátum:  
Prevádzkovateľ písomne informoval príslušné orgány tretej krajiny pôvodu alebo tretej krajiny určenia o 
dôvodoch a okolnostiach zamietnutia vstupu predmetnej zásielky do Únie.   Áno(potvrdenie)            Nie 
 
Zničenie zásielky: 
Dátum:                                                                 Potvrdenie o zničení zásielky prílohou 
 
Podrobenie zásielky špeciálnemu ošetreniu: 
Dátum:                                 Miesto(prevádzka výkonu):                                               Účel: 
Potvrdenie o špeciálnom ošetrení prílohou 

Prílohy k úradnému záznamu (vymenovať): 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

                        

OPATRENIE 
nariadené podľa § 20 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších 

predpisov 
 

Na základe odberu úradnej vzorky dňa........, inšpektor Regionálnej veterinárnej 
a potravinovej správy............ nariaďuje úradné pozastavenie zásielky do obdŕžania výsledkov 
laboratórnych analýz.  
 

Identifikácia zásielky 

Názov komodity: 
 

KN kód:  Šarža/LOT:  

Hmotnosť Brutto: Hmotnosť Netto: 

Počet balení: Typ balenia: 

Adresa dočasného uloženia zásielky: 

Číslo úradného záznamu: 

 
Odôvodnenie:  
Uložené opatrenie je nariadené za účelom overenia dodržiavania pravidiel stanovených v  
nariadení EP a Rady (EÚ) č. 2017/625 o úradných kontrolách  a z dôvodu vykonania úradného 
odberu vzoriek potravín dovezených z tretích krajín určených na ľudskú spotrebu. Odber úradnej 
vzorky slúži na overenie, že predmetná zásielka nepredstavuje riziko pre konečného spotrebiteľa. 
 
 
S týmto opatrením bol(a) oboznámený (á): 
 
Zodpovedný za zásielku alebo jeho zástupca: 
Meno a priezvisko, titul:................................................................................................................... 
 
Funkcia:............................................................................................................................................ 
 
Podpis pečiatka:  
 

 

 

 

Ak oboznámená osoba, ktorá sa zúčastnila inšpekcie alebo kontroly nie je oprávnená konať 

za prevádzkareň, prevádzkovateľa alebo vlastníka,  na ktoré sa toto opatrenie vzťahuje, je 

povinná bezodkladne informovať o ňom osobu oprávnenú konať. 
 

 

 

 

REGIONÁLNA VETERINÁRNA  
A POTRAVINOVÁ SPRÁVA 
.................................................................. 



 

 

Poučenie : 
Na opatrenia nariadené podľa § 20 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z.z. sa podľa § 31 ods. 2 zákona č. 152/1995 
Z.z. nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.  
Ak prevádzkovateľ nesúhlasí s uloženým opatrením, môže proti nemu podať ústne námietky, ktoré orgán 
úradnej kontroly potravín uvedie v zázname alebo ich môže podať písomne do piatich pracovných dní. 
Podané námietky nemajú vo vzťahu k uloženým opatreniam odkladný účinok. O podaných námietkach 
rozhodne vedúci zamestnanec príslušného orgánu úradnej kontroly potravín do piatich pracovných dní odo 
dňa ich podania. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o námietkach sa doručuje prevádzkovateľovi a je 
konečné. 
Tieto nariadené opatrenia nemajú odkladný účinok. Opatrenia nariadené podľa § 20 ods. 9 zákona č. 
152/1995 Z.z. je možné preskúmať súdom.  
 
 

Meno a priezvisko inšpektora (služobné číslo): 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
Dátum a podpis: 

   

 

 

 



Komodita Taric Krajina Frekvencia Analyt

kompóty z jahôd 20 08 80 00 00 Čína 100% E 124

Oleje slnečnicové

15 12 11 91 00  

15 12 19 90 10
Ukrajina

100% Benzopyrén a PAU

Fazuľa 07 08 20 00 00 Argentína 100% Prítomnosť plesní a RP

Slivky sušené 08 13 40 65 00 Čile 100% K. sorbová E200

Zoznam rizikových komodít



E u r o p e ä n
C o rr m lsi o n

Accessibílity I Cookies I Legal notice Privacy Contact

TRADE HELPDESK

European Commission / Trade / EU Trade Heipdesk / Home page

The European Market Requirements -  Import Duties Internal taxes » Rules of Origin » Statistics Help •

I w ant to export to  the EU
I want to export trom: To an EU Member State: Product code: Q

Odkiaľ je zásielka t | Kam smeruje zásielka y j í  KN kód zásielky I
Leám  more about our partner countries ®  Find my product code

Q  View rates and requirements

Your guide to the EU markeťs import rules and taxes
The European Union (EU) is the worlďs largest single market and the EU Trade Heipdesk is your one-stop-shop to access it. The EU is committed to helping exporters like 
you in its trade partner countries with the Information you need to:

• Make the most of the trade agreements we háve put in plače:
• Bring your products onto the EU market.

Read more...

The European market
Learn about basic rules, import 
procedLires and documents required to 
access the European single market of 
28 countries and over 500 million

Rules of Origin
Find out if your exports can benefit 
trom one ot many trade agreements 
the EU has signed with countries 
throughout the world.

Statistics
Check how múch of your product the 
EU has imported since 2002 and trom 
where.
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Názov produktu v anglickom jazyku











Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky | Botanická 17 | 842 13 Bratislava | IČO: 00156426 
Tel.: 02/602 57 212 | podatelna@svps.sk |  www.svps.sk 

Všetky RVPS 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo 

3930/2020-380 

Vybavuje/linka 

Svetík/02 602 57 411 
Bratislava 
30.10.2020 

Vec:  Aktualizácia manuálu pre výkon úradných kontrol potravín neživočíšneho pôvodu 
z tretích krajín 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) 
Vám zasiela aktualizáciu  Manuálu pre výkon úradných kontrol potravín neživočíšneho pôvodu 
dovážaných z tretích krajín č. 07/2020/360 verzia č.1 zo dňa 30.10.2020 účinnú od 01.11.2020. 

Zmeny nastali: pri výkone importnej kontroly zásielok potravín podľa čl.44-46 
nariadenia č. 2017/625 o úradných kontrolách.  

ŠVPS SR vytvorila zoznam tzv. „rizikových komodít“ dovážaných z tretích krajín (viď 

zoznam rizikových komodít), ktoré môžu predstavovať riziko, a pri ktorých je nutné zabezpečiť 

vykonanie úradnej kontroly potravín na overenie dodržiavania potravinového práva. Pri 

vytváraní zoznamu rizikových komodít, ŠVPS SR brala do úvahy viacero faktorov – počty 

zásielok jednotlivých komodít, počet úradných kontrol s nedostatkom, počty odberov vzoriek, 

nevyhovujúce laboratórne analýzy, nedostatky pri dokumentácii, hlásenia z rýchleho 

výstražného systému zo Slovenska ako aj z iných členských štátov, kde je pravdepodobnosť že 

zásielky dovezené do iného členského štátu sa môžu dostať na trh v SR. 

Na základe vyššie uvedeného bude FS SR zasielať hlásenie o príchode zásielok iba pre 
tieto rizikové komodity. Inšpektori RVPS budú vykonávať importnú kontrolu iba na základe 
zaslaného hlásenia z colného úradu!!!!! 

Výsledky importnej kontroly budú inšpektori RVPS zaznamenávať do vytvoreného 
úradného záznamu. JVD pre účely ŠVPS SR  sa vydaním tejto aktualizácie ruší!!!! 

Následne bude na intranet ŠVPS SR umiestnený aktuálne platný manuál ako aj všetky 
aktualizované prílohy po vykonanej revízií. 

S pozdravom 

 prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. 
       ústredný riaditeľ ŠVPS SR 

ŠTÁTNA VETERINÁRNA 
A POTRAVINOVÁ SPRÁVA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
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