
Príručky správnej hygienickej praxe 
 
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
183/2005 o hygiene krmív členské štáty podporujú vypracovanie vnútroštátnych príručiek správnej hygienickej praxe a na uplatňovanie zásad 
HACCP. Príručky správnej hygienickej praxe vypracúvajú a šíria združenia potravinárskych a krmivárskych podnikov. Vypracované príručky sú 
posudzované orgánmi úradnej kontroly v rámci svojej pôsobnosti a po zapracovaní ich pripomienok ministerstvo notifikuje príručky na Európsku 
komisiu – Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľa. Európska komisia uverejňuje zoznam národných príručiek na svojej stránke 
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/good_practice_en.htm
Dovoľujeme si však upozorniť na skutočnosť, že zoznam príručiek na uvedenej stránke je zo strany komisie aktualizovaný len raz za určité 
obdobie a nemusí zahŕňať všetky notifikované príručky. Používanie príručiek zo strany prevádzkovateľov potravinárskych a krmivárskych 
podnikov je dobrovoľné. Ak sa však prihlásia k používaniu takejto príručky sú povinní riadiť sa postupmi uvedenými v príručke. 
 
 

Názov príručky Autor príručky Rok vydania Dátum 
notifikácie 

Kontakt/ 
Príručka (pdf formát) 

Hygienická príručka – sušené 
nepasterizované cestoviny 

MP SR 2004 2004  

Špecifická hygienická príručka pre 
pekársku výrobu 

MP SR 2004 2004  

Hygienická príručka na zásadách 
HACCP pre výrobu ovčieho 
hrudkového syra v salašných 
podmienkach 

MP SR 2006 2006  

Hygienická príručka na zásadách 
HACCP pre výrobu ovčieho 
hrudkového syra v salašných 
podmienkach 

Zväz chovateľov oviec a kôz na 
Slovensku – družstvo Banská 

Bystrica 

2006 2006 Skuteckého 19, 
97401 Banská Bystrica 
http://www.zchok.sk/
Tel./Fax 048/4135027 
zchok@orangemail.sk 

Príručka hygienickej praxe pre 
zariadenia spoločného stravovania 

ÚVZ SR 2006 2006 Trnavská cesta 52,  
826 45 Bratislava 

www.uvzsr.sk 
Kódex slovenských výrobcov krmív Zväz výrobcov krmív, 

skladovateľov a obchodných 
2005 2005 Krížna 52  

821 08 Bratislava 
www.zvazpolnonakupu.sk

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/good_practice_en.htm
http://www.zchok.sk/
http://www.zvazpolnonakupu.sk/


spoločností Tel.: 02/55 645 496  
Fax: 02/55 645 497  

grman@zvazpolnonakupu.sk
Špecifická hygienická príručka pre 
pekársku výrobu - dodatok 

MP SR 2007 20.11.2008  

Hygienická príručka na zásadách 
HACCP pre spracovanie ovčieho 
mlieka a výrobu tradičných výrobkov 
z ovčieho mlieka v podmienkach 
salaša – spracovanie mlieka, výroba 
ovčieho hrudkového syra pre 
bryndziarne, výroba tradičných 
špecialít a to – „Ovčí hrudkový syr – 
salašnícky“, Ovčí salašnícky údený 
syr“, Žinčica“, predaj tradičných 
špecialít 

Cech výrobcov ovčieho syra 
v Turci, družstvo, Turčianske 

Kľačany 271, Vrútky 

2008 27.10.2008 Turčianske Kľačany 271 

03861 Turčianske Kľačany 

Tel.: 043/4308521 

Fax: 043/4308523 

Hygienická príručka na zásadách 
HACCP pre výrobu a predaj výrobkov 
z ovčieho mlieka v salašníckych 
podmienkach – ovčí hrudkový syr na 
priamu spotrebu, ovčí údený syr, 
žinčica, bačovská bryndza, parenice, 
korbáčiky – 2. časť 

Zväz chovateľov oviec a kôz na 
Slovensku - družstvo Banská 

Bystrica 

2008 15.10.2008 Skuteckého 19, 
97401 Banská Bystrica 
http://www.zchok.sk/
Tel./Fax 048/4135027 
zchok@orangemail.sk

Hygienická príručka – sušené 
nepasterizované cestoviny - 2. vydanie 

MP SR 2010 21.4.2010  

Príručka správnej hygienickej praxe 
pre výrobu vína „Hygienická príručka 
vinára“ 

Občianske združenie Vínna 
cesta Záhorie  

2010 8.7.2010  Potočná 93, 909 01 Skalica 
vcz@vcz.sk

 
Špecifická príručka - Technologické 
postupy a hygienicko-sanitačná 
príručka malovinára  pre výrobu vína  

Vinohradnícky spolok Rybník 
a Čajkov 

2010 30.9.2010 Železničná 84/21,  935 23 Rybník 

Špecifická príručka - Hygienická 
príručka svätojurského 

Občianske združenie 
„Svätojurský vinohradnícky 

2010 2.11.2010 Dr. Kautza 11, 900 21 Svätý Jur 
 

mailto:grman@zvazpolnonakupu.sk
http://www.zchok.sk/
mailto:zchok@orangemail.sk
mailto:vcz@vcz.sk


vinohradníckeho spolku spolok“ 
Príručka slovenských výrobcov krmív 
- Príručka pre správnu výrobnú prax 
priemyselných výrobcov krmív a 
premixov na Slovensku pre zvieratá 
určené na výrobu potravín 
(aktualizovaný Kódex slovenských 
výrobcov krmív) 

Zväz výrobcov krmív 
skladovateľov a obchodných 

spoločností 

2011 28.2.2011 Krížna 52  
821 08 Bratislava 

www.zvazpolnonakupu.sk
Tel.: 02/55 645 496  
Fax: 02/55 645 497  

grman@zvazpolnonakupu.sk

Špecifická príručka – Technologické 
postupy a hygienicko-sanitačná 
príručka malovinára pre výrobu vína 

Občianske združenie 
NEKVINUM Vinica 

2011 1.4.2011 991 28 Vinica, Cesta slobody 466/44 
http://www.vinica.sk/pages/organizacie/nekvinum.jsp
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