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Ministeľstvo pôdohospodáľstva a rozvojavidieka Slovenskej ľepubliky
Štátna veterinárna á potľavinová spľáva
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Kontrolno-inšpekčná činnosť

čl. t
Úvodné ustanovenia

Manuál pre výkon úľadnej kontroly v pľevádzke liehovarníckeho závoďu na
pestovateľské pálenie ovocia bol vypľacovaný pre zabezpečenie jednotného postupu pľi
kontľole výľoby ovocných destilátov v pestovateľských páleniciach, ktoré sú v kompetencii
orgánov Švps sn.

Čl.z
Vymedzenie pojmov

Potľavináľskym podnikom _ je aj Liehovaľ na pestovateľské pálenie ovocia - ',Pestovateľská
pálenica", nakoľko podľa članku 3 odsek 2 nariaďenia (ES) č.17812002 EP a Rady z28 januára
2002, ide spľavidla o ziskový súkromný podnik, ktorý vykonáva činnosť súvisiacu minimálne
s výrobou (destiláty) a spracovaním (ovocie/kvas) potravín.

Prevádzkovatel'om potľavináľskeho podniku - je aj pľevádzkovateľ pestovateľskej
pálenice, pľetoŽe ide o právnickú alebo fyzíckú osobu, ktorá prevádzkuje liehovarnícky závod
na pestovateľské pálenie ovocia.

Liehovaľníckym závodom - na účely zákonaNárodnej rady Slovenskej republiky č,.46712002

$ 2 ods.3 písm. p) z2jtila2002 o výrobe auvádzani liehu na tľh, sa rozumie závod na výrobu
liehu a spľacovanie liehu, ktoľým je aj liehovaľ na pestovateľské pálenie ovocia, liehovar, ktoľý
poskytuje službu pestovatel'om a lieh vyľába len zo suľoviny dodanej pestovatel'mi a nie
z vlastných zdľojov.
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Podľa zékona o potravinách: Úradná kontľola potravín (UKP) _ znamená akákoľvek foľma
kontroly, ktoľú vykonáva príslušný oľgán alebo spoločenstvo s cieľom overenia dodľžiavania
potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o staľostlivosti o zvierďá.
UKP sa vykonáva na všetkých stupňoch výľoby, spľacúvania a distľibúcie potľavín.

Zákon o potravinách sa nevzťahuje na:
a) prvovýrobu na súkľomné domáce použitie alebo
b) na domácu prípľavu, manipuláciu alebo skladovanie potľavín na súkľomnú

domácu spotľebu.

Všeobecné poŽiadavky o hygiene potravín (aj v pestovateľských páleniciach) sú ustanovené
v naľiadení (ES) č.852/2004 EP a Rady. Podl'a čl.1 ods. 2 písmeno b) tohto naľiadenia, sa síce
toto nariadenie nevzťahuie na domácu oríoravu ootravín- maniouláciu s nimi alebo ich
skladovanie na súkľomnú domácu spotrebu, avšak vzhľadom k tomu' že pestovateľská
pálenica, ktoľá je výľobcom potľavín, je potravináľskym podnikom, nie je moŽne prípravu
destilátu pov ažov ať za,,domáaJ" .

Preto Štátna veterináľna a potravinová správa SR je kompetentným oľgánom pri
kontľole dodržiavania požiadaviek naľiadenia o hygiene potľavín v pestovatel'ských
páleniciach.

čl. s
Zákl.adný legislatívny rámec

NARIADENIE (ES) é.178l2OO2 EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY z28. januára
2002, ktoľým sa ustanovujú všeobecné zásady apoŽiadavky potravinového pľáva, ztiaďuje
Európsky úrad pľe bezpečnosť potľavín a stanovujú postupy v záleŽitostiach bezpečnosti
potľavín.

NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2OI7 1625 z 15. maľca 2017
oúľadných kontľolách ainých úľadných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie
uplatňovania potravinového a kĺmivového pľáva a pľavidiel pľe zdravie zvierat a dobľé Životné
podmienky zvierat,pľe zdravie rastlín a pľe pľípľavky na ochĺanu rastlín...(ďalej len 

',naľiadenie
20171625").

NARIADENIE (ES) č.85212004 EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY z29. aprila2004
o hygiene potravín.

ZAKON Národnej rady Slovenskej republiky č.15211995 Z. z. o potľavinách v zneníneskoľších
pľedpisov.

ZÁKON Národnej rady Slovenskej repubtiky č.467l2OO2 z2jiila2OO2 ovýtobe auvádzani
liehu na trh.

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodaľstva Slovenskej republiky č.65312002 z l 1.novembľa
2002 o prevádzkovaní liehovaľníckeho závodu na pestovatel'ské pálenie ovocia a o spôsobe
použitia vzoľiek liehu.
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ct.4
Postup pľi qýkone úľadnej kontľoly

A) KONTROLA PLNENIA PODMIENOK PRE VYDANIE POVOLENIA

1) Na základe žiadosti pľevádzkovateľa pestovateľskej pálenice o vydanie dokladu, ktoľý
je súčasťou iných dokladov pre vydanie povolenia vyrábať ovocné destiláty v liehovaľe
na pestovateľské pálenie ovocia, vykoná inšpektoľ RVPS u PPePá úradnú kontľolu na
požiadanie (nie je spoplatnená) podľa zákona NR SR č.I52ll995 Z. z. o potravinách
v zneni neskoľších predpisov. Povolenie činnosti vydané MPRV SR vychádza
z platnýchprávnych predpisov Slovenskej ľepubliky - zákon NR sR č.467 12002 z 2.1iúa
2002 o výľobe auvádzani liehu na tľh'

2) Pľi kontrole inšpektoľ overuje poŽiadavky upľavené zákonom o potravinách
a osobitnými pľedpismi' najmä nariadením č.17812002 v platnom zneni, naľiadením
č.20171625 a nariadením č.85212004 v platnom zneni.

3) Inšpektor vypracuje záznam o úľadnej kontľole potravín v zmysle Pokynu Švps sn
č.21202 zo ďňa7 ' januára2020, ktorým sa ustanovujú pravidla výkonu úradnej kontľoly
potravín podľa zákona NR SR č,.15211995 Z. z. o potravinách v znení neskorších
predpisov' V pľípade potreby uloŽí opatrenia na zjednanie nápľavy. Z kontroly plnenia
opatrení vypracuje záznam o dodatočnej úľadnej kontrole, ktoľá bude spoplatnená.

4) Ak sú splnené podmienky prepľevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské
pálenie ovocia, RVPS vydá doklad - ,,Stanovisko pľe liehovarnícky závod na
pestovatel'ské pálenie ovocia", poŽadované zákonom NR SR č.46712002' $ 3 ods. (3)
písmeno k). Vzor dokladu tvoľí pľílohu tohto manuálu.

B) PLÁNoVANÁ KONTROLA V Z^YDDE NA PESTOVATEĽSKE PÁLENIE

1) Kontrola dokladov potrebných k podnikateľskej činnosti

Inšpektor RVPS oveľí, či PPePá má povolenie zMPRV SR na výrobu liehu
v liehovarníckom závoďe na pestovateľské pálenie ovocia, ktorý je vyrábaný zo
suľoviny dodávanej pestovateľmi a nie z vlastných zdrojov. Súčasťou dokladov
žiadateľao povolenieje okĺem iných, aj výpis z obchodného registra žiadateľa,posudok
štátneho okľesného hygienika, doklad oľgánu potľavinového dozoľu o splnení
podmienok ustanovených zákonom o potravinách č.I52lI995 Z. z. v zĺeni neskoľších
pľedpisov.

2) Kontľola suľovin}' (kvasu)

ovocie alebo kvas pestovateľa atiež aj destiláty vyľobené v pestovateľskej pálenici sú
podl'a článku 2 naľiadenia (ES) č.17812002 potravinami, pretoŽe sú určené na ľudskú
spotrebu alebo sa predpokladá, že sú na ňu uľčené.

a) Inšpektoľ RVPS skontroluje, či PPePá pľijal kvas nazáklade písomnej Žiadosti
pestovateľa o výrobu destilátu podl'a yzor]Jžiadosti, ktorá tvorí pľílohu citovanej
vyhlášky. Kvalita kvasu závisí od ovocia, ktoré by malo byt' vyzreté (so stupňom
zrelosti stúpa obsah cukru a obsah aľomatických látok). ovocie by nemalo byť
nahnité a plesnivé. Malo by byt' odstopkované, do kvasu by sa nemala dostať
tráva, lístie a vetvičky, pretože väčšie mnoŽstvo tľieslovín vplýva na chut' _
horkosť destilátu. Jemnosť destilátu sa zvýši aj odkôstkovaním ovocia.
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b) Je potrebné aby inšpektor zamera| kontrolu aj napoužívanie nádob vktorých
pestovatelia dodávajú kvas. Nádoby s kvasom by nemali byť z plechu,
zpozinkovaných alebo inak povľchovo upľavených kovových nááobách,
v obaloch z plastu, ktoré neboli uľčené na potravinárske účely aleĹo ktoľé chut'ou
alebo vôňou vykazujú znaky cudzích prímesí, ktoľé by mohli ovplyvnit'kvalitu
destilátu alebo znehodnotiť technologické zariadenie liehovaru. Inšpektor overí'
či PPePá odmietol pľijat'kvas v takýchto nádobách.
Najvhodnejšie kvasné nádoby sú neľezové. Najčastejšie sa používaju plastové
nádoby - tľeba poznať ich zloženie, aby nedochádzalo k vylúhovaniu
zmäkčovadiel.

c) Nakoľko legislatíva - vyhláška č.65312002 nepožaduje písomné pľehlásenia
pestovatel'a o súhlase so zmiešaním vlastnej suľoviny so surovinami
ostatných pestovatel'ov, môže dôjsť k vyjadreniu nespokojnosti zo stľany
pestovateľa, a tvrdeniu, že pľevzatý destilát od pľevádzkovateľa pestovateľskej
pálenice nepochádza z kvasu pestovatel'a. Túto oblasť inšpektor nekontľoluje.
Táto činnosť je predmetom ľeklamačného konania.

3) Kontrola kvalit}ĺ v}'ľobeného destilátu

a) Inšpektoľ RVPS overí, či PPePá umoŽňuje pestovateľovi kontľolu kvality
vyľobeného destilátu a koncentľáciu etylalkoholu.

b) Senzorické hodnotenie na mieste G[NM) u ovocného destilátu pľipľaveného pľe
pestovateľa inšpektoľ RVPS nevykonáva. Hotoý destilát inšpektor vyhodnotí
na mieste, alebo doľučí vzorku do laboratória, iba v pľípade, keď je zo strany
pestovatel'a uplatnený podnet _ sťaŽnosť na kvalitu a zdravotnu bezpečnost'
vyrobeného destilátu v pestovatel'skej pálenici a nie je spokojný s výsledkom pri
uplatnení ľeklamácie u výľob cu. Vzoľku zabezp ečí pestovateľ.

4) Kontrola h}'gien}'a sanitácie

a) Kontľola hygieny a sanitácie prevádzkaľne
b) Kontrola hygi eny technol o gic ký ch zatiadení
c) Kontrola osobnej hygieny zamestnancov

5) Kontľola evidencie

Inšpektor RVPS skontroluje, či PPePá má vypracovaný,,Prevádzkový poriadok", ktorý
by mal obsahovať spôsob:

a) pľeberaniakvasu
b) odovzdáv ania vyľobených destilátov pestovateľovi
c) ľiešenia reklamácii a
d) likvidácie výpalkov (výpalky sú bohaté na zvyškové kvasnicové pľoteíny,

minerály a vitamíny - vedľajší pľodukt rastlinného pôvodu pri výľobe)
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6) Záveľečnéustanovenia

a) Zkaždej vykonanej plánovanej úľadnej kontľoly v prevádzke liehovarníckeho
závodu na pestovatel'ské pálenie ovocia inšpektor vyhotoví záznam o úradnej
kontrole potravín v zmysle Pokynu Švps sR č.2/2020 zo dňa 7. janufua 202ď,
ktorým sa ustanovujú pravidla na vedenie záznamov o úľadných kontrolách potravín
podľa zákona č.15211995 Z. z. o potravinách v zneni neskoľších prédpi'ou.
Výsledky kontroly sa uvedú ako samostatná pľíloha bodu III. citovanéhb pokynu,
ktorej strany budú očíslované. Záznam je potľebné vypracovať ihneď po ukončení
úľadnej kontroly' Jeho kópiu poskytne inšpektoľ pľevádzkovateľovi pestovateľskej
pálenice.

b) Keďže sa nejedna o klasického výrobcu potľavín, ale výľobcu, ktorý vyľobí výľobok
_ destilát ako sluŽbu pestovateľovi, hodnotiaci list za účelom zaradenia PPgPá do
kategóľie sa nevystavuje.

c) Výkon kontľoly u PPePá je potľebné naplánovať jedenkrát ročne' KeďŽe ide
o sluŽby sezónne, je potľebné výkon kontroly realizovať v tomto termíne.
Informácia o potrebe naplánovat' výkon úľadnej kontroly ročne má odporučací
charakteľ. o tom' ako často bude vykonaná iradná kontrola u takýchto
pľevádzkovateľov' rozhoduje RVPS v pláne výkonu úľadných kontľol na pľíslušný
kalendárny rok.

d) V prípade zistených nedostatkov je potľebné uloŽiť opatrenia nazjednanie nápravy
v ľámci zákona o potravinách a vykonať dodatočnú kontľolu.

e) Zistenia evidované v zénname o úradnej kontľole je potrebné zapísať do pľogramu
KIČ.

Aktualizov aný dŕra: 30.0 l .2020
Ing' Ján Novysedlák
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