
 

ANOTAČNÝ ZÁZNAM 

 

 

a. MVDr. Pavol Tokár 

b. Výkon veterinárnej kontroly v spracovateľskom závode vedľajších živočíšnych 

produktov materiálu kategórie 3 (schvaľovanie, validácia spracovateľskej metódy, 

HACCP, sledovanie kvality a nezávadnosti odvodených produktov) vo vzťahu 

k platnej legislatíve EÚ v období 2009-2011. (JAV-AKC Vlčany, spoločnosť 

s ručením obmedzeným). 

c. Šaľa, Regionálna veterinárna a potravinová správa,2011 

d. Výkonom veterinárnych  kontrol  a sledovaním kvality a nezávadnosti odvodených 

produktov v spracovateľskom závode vedľajších živočíšnych produktov materiálu 

kategórie 3 “JAV-AKC Vlčany, spoločnosť s ručením obmedzeným”, je sledovať 

prevenciu, eliminovať, alebo znížiť riziko  hroziace ľuďom a zvieratám na prijateľnú 

mieru. 

e. Identifikovať nebezpečenstvo súvisiace s ďalším využitím živočíšnych vedľajších 

produktov a ich odvodených produktov ako krmív /krmivová bezpečnosť/. 

f. Sledovať kvalitu a nezávadnosť( odvodených produktov) na každom stupni 

spracovania VŽP vo vzťahu k platnej legislatíve EÚ. 

 

 

     Cieľom atestačnej práce bolo monitorovať a vyhodnotiť výkon úradných veterinárnych 

kontrol v rokoch 2009, 2010 a 2011 v spracovateľskom závode vedľajších živočíšnych 

produktov materiálu kategórie 3 JAV-AKC, spoločnosť s ručením obmedzeným.  

     Hlavným zameraním práce je zistenie vplyvu úradných veterinárnych kontrol na splnenie 

zákonných požiadaviek potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat 

a o starostlivosti o zvieratá. V práci sú použité vlastné záznamy, pozorovania, postrehy 

a hodnotenia z  procesu spracovania vedľajších živočíšnych produktov v spracovateľskom 

závode materiálu kategórie 3 na rôznych stupňoch manipulácie - od zberu, príjmu, 

skladovania, vlastného spracovania po finalizáciu na odvodené produkty a ich obchodovanie 

v rámci Európskeho spoločenstva i s tretími krajinami.  

     Úradnými veterinárnymi kontrolami formou inšpekcií sme hodnotili samokontrolu – plán 

činnosti vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly v  prevádzkach závodu – frekvenciu, 

rozsah a druh analýz, ako aj jednotlivé metódy stanovenia a spôsobu odberu vzoriek. 



Kontrolami v spracovateľskom závode sme sledovali v hodnotenom období všeobecné 

a špecifické požiadavky pri spracovaní vedľajších živočíšnych produktov.  

     Odberom úradných vzoriek vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, 

sme monitorovali vlastné analýzy v podnikovom laboratóriu i zmluvných akreditovaných 

laboratóriách a zároveň zisťovali ich kvalitu a nezávadnosť v laboratóriách štátnych 

veterinárnych a potravinových ústavoch.  

Prostredníctvom systému TRACES – systému elektronických certifikácií sme sledovali 

zlepšenie množstva a kvality informácií o pohybe vedľajších živočíšnych produktov, 

zlepšenie informácií medzi národnými a európskymi orgánmi, výmenu on-line informácií 

medzi vnútroštátnymi orgánmi a orgánmi spoločenstva, vytváranie zoznamov zariadení, 

z krajín mimo EÚ, ktoré sú oprávnené vyvážať produkty živočíšneho pôvodu do EÚ, riadenie 

zásielok odmietnutých na hraniciach EÚ, vyhodnotenie možných rizík, prekonanie 

jazykových problémov, integrovanie všetkých subjektov, ktorých sa týka zavedenie systému 

pre vykonávanie činností súvisiacich s výmenou dokumentov medzi hospodárskymi subjektmi 

a príslušnými orgánmi. 

   Úradnými veterinárnymi kontrolami pri schvaľovaní prevádzok, skladov, prepravcov VŽP 

sme zisťovali dodržiavanie všetkých zákonných požiadaviek a noriem vplývajúcich na proces 

spracovania vedľajších živočíšnych produktov.  

     Z uvedených zistení nám vyplýva, že úradné veterinárne kontroly vplývajú 

na dodržiavanie zákonnosti pri spracovaní vedľajších živočíšnych produktoch na rôznych 

stupňoch spracovania a manipulácie  a sledujú zníženie rizika hroziaceho ľuďom a zvieratám 

na prijateľnú mieru. 
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