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Hygienické požiadavky na surové mlieko a odber vzoriek mlieka 



HACCP 

Každý prevádzkovateľ potravinárskeho podniku v rámci 
potravinového reťazca by mal zabezpečiť, aby nebola 
ohrozená bezpečnosť potravín.

Za bezpečnosť potravín zodpovedá prevádzkovateľ!



Legislatíva

Nariadenie (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu
a rady z 29.4.2004 o hygiene potravín.

Nariadenie (ES) č. 853/2004 Európskeho parlamentu
a rady z 29.4.2004, ktorým sa stanovujú osobitné
hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu v znení 

neskorších predpisov: 
- Nariadenie (ES) č. 1662/2006
- Nariadenie Komisie (ES) č. 1020/2008
- ...



Nariadenie (ES) č. 852/2004

1. Všeobecné hygienické ustanovenia
- zabezpečiť, aby boli prvotné produkty chránené pred 

kontamináciou,
- dodržiavať opatrenia na kontrolu kontaminácie,
- udržiavať čistotu,
- zamestnanci manipulujúci s potravinami musia byť 

zdraví a zaškolení o zdravotných rizikách,
- vhodným spôsobom viesť a na vhodný čas uchovávať 

záznamy,
- všeobecné požiadavky na potravinárske priestory.















Nariadenie (ES) č. 852/2004

2. Požiadavky na prepravu

- Dopravné prostriedky používané na prepravu potravín 
sa musia udržiavať v čistote a v dobrom stave údržby, 
aby chránili potraviny pred kontamináciou a tam, kde je 
to potrebné, musia byť navrhnuté a skonštruované tak, 
aby dovoľovali dostatočné čistenie a/alebo dezinfekciu.



Nariadenie (ES) č. 852/2004

- dopravné prostriedky musia byť označené!

„len pre potraviny“,

- ak boli dopravné prostriedky použité na prepravu 
čohokoľvek iného okrem potravín alebo na prepravu 
odlišných potravín, musí byť medzi nakládkami účinné 
čistenie, aby sa zabránilo riziku kontaminácie,

- tam, kde je to potrebné, musia byť dopravné 
prostriedky schopné uchovávať potraviny pri vhodných 
teplotách a musia umožňovať monitorovanie týchto 
teplôt.



Nariadenie (ES) č. 852/2004

Osobná hygiena
- Každá osoba pracujúca v 

oblasti, v ktorej sa 
manipuluje s potravinami, 
musí dodržiavať vysoký 
stupeň osobnej čistoty a 
nosiť vhodný, čistý odev a 
kde je to potrebné, ochranný 
odev.

- Žiadnej osoba, ktorá trpí 
alebo je nosičom ochorenia, 
ktoré sa môže prenášať 
potravinami, alebo je 
postihnutá, napríklad 
infikovanými poraneniami, 
kožnými infekciami, vredmi 
alebo hnačkou sa nepovoľuje 
manipulovať s potravinam



Nariadenie (ES) č. 852/2004

Školenie
• Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia 

zabezpečiť: 

1. aby bol nad osobami, ktoré zaobchádzajú s 
potravinami, dozor a aby boli primerane ich pracovnej 
činnosti poučené a/alebo zaškolené vo veciach hygieny 
potravín;

2. dodržiavanie všetkých požiadaviek vnútroštátneho 
práva, ktoré sa týkajú školiacich programov pre osoby 
pracujúce v určitých potravinárskych sektoroch.



Nariadenie (ES) č. 852/2004

- zabrániť, aby nedošlo k druhotnej kontaminácii

- dodržať chladiaci reťazec, aby nedošlo
k pomnoženiu nežiaducich  mikroorganizmov  



Druhotná kontaminácia

Druhotná kontaminácia:

- Cudzie predmety: z človeka a z prostredia
- vlasy, šperky, hodinky, žuvačky, gombíky, perá, nitky, obväzy,
špaky,

- Súčiastky, tesnenia, drevo, prach, sklo, papier, plasty, kamienky

- Chemikálie (čistiace, dezinfekčné prípravky, pesticídy, antibiotiká
a pod. ...)

- Mikroorganizmy



Mikroorganizmy

koky: Micrococcus sp., Staphylococcus sp. a Streptococcus sp. 



Mikroorganizmy

podlhovasté (tyčinky): Escherichia coli, Bacillus sp., Pseudomonas sp., 



Mikroorganizmy

špirálovité: Spirillum sp., Campylobacter sp



Mikroorganizmy

spórotvorné baktérie, zástupcovia čeľade Bacillaceae, t.j. rody Bacillus
a Clostridium



Mikroorganizmy

Kvasinky, príslušníci triedy Ascomycetes a Basidiomycetes tvoria spóry. 



Mikroorganizmy

Mikroskopické huby (plesne)



Rýchlosť množenia sa mikroorganizmov

Rýchlosť množenia sa mikroorganizmov závisí od podmienok 
prostredia.  
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Rýchlosť množenia sa mikroorganizmov

w Logaritmická fáza rastu

w Čas rastu
n Pri ideálnych podmienkach sa 

každých 5-20 min zdvojnásobí 
počet mikroorganizmov



Vplyv faktorov na množenie sa mikroorganizmov

• Dostupnosť živín
• Fyzikálne – chemické podmienky
• Aktivita vody
• pH
• Teplota
• Prístup vzduchu (kyslík)

• Čas
• Konkurenčná mikroflóra



Vplyv faktorov na množenie sa mikroorganizmov

• Teplota potraviny určuje rýchlosť množenia mikroorganizmov

• Optimálna teplota rastu
• Teplota, pri kterej mikroorganizmus rastie nejväčšou rastovou 

rýchlosťou
• U väčšiny mikroorganizmov je to teplota 15 – 60°C



Nariadenie (ES) č. 1662/2006

- Toto nariadenie ustanovuje kritériá pre surové mlieko, 

- Pri prekročení kritérií prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov vykonajú nápravné opatrenia a ohlásia to 
príslušnému orgánu. 







Nariadenie (ES) č. 1662/2006

- Zdravotné požiadavky na produkciu surového mlieka
- Hygiena dojenia, zvozu a prepravy 



Nariadenie (ES) č. 1662/2006

Mlieko a mledzivo sa musia ihneď po nadojení umiestniť na 
čisté miesto, ktoré je skonštruované a vybavené tak, aby sa 
zabránilo ich kontaminácii.

Mlieko sa musí ihneď schladiť na teplotu najviac 8 °C v 
prípade, že sa vykonáva každodenný zber, alebo na teplotu 
najviac 6 °C, ak sa zber mlieka nevykonáva denne.



Nariadenie (ES) č. 1662/2006

Počas prepravy sa musí dodržať chladiarenský reťazec a pri 
príchode do prevádzkarne určenia nesmie byť teplota 
mlieka a mledziva vyššia ako 10 °C.



Nariadenie (ES) č. 1662/2006

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov nemusia 
dodržiavať požiadavky na teplotu ak:

a) sa mlieko spracúva do 2 hodín od nadojenia, alebo

b) vyššia teplota je potrebná z technologických dôvodov, 
ktoré súvisia s výrobou určitých mliečnych výrobkov, a ak to 
povolil príslušný orgán.



Nariadenie (ES) č. 1662/2006

Hygiena zamestnancov
1. Osoby, ktoré vykonávajú dojenie a/alebo manipulujú so surovým 

mliekom a mledzivom, musia nosiť vhodný čistý odev.
2. Osoby, ktoré vykonávajú dojenie, musia dodržiavať vysoký 

stupeň osobnej čistoty. V blízkosti miesta dojenia musia mať 
osoby, ktoré vykonávajú dojenie a manipulujú so surovým 
mliekom a mledzivom, k dispozícii vhodné zariadenia na 
umývanie rúk a predlaktia.



Nariadenie (ES) č. 1662/2006

Surové mlieko iných druhov:
CPM pri 30˚C v 1 ml                 1 500 000 *
• Kĺzavý geometrický priemer hodnôt za obdobie 2 mesiacov pri
najmenej 2 vzorkách za mesiac.
Surové mlieko iných druhov:
Ak je určené na výrobu výrobkov zo surového mlieka
CPM pri 30˚C  v 1ml                  500 000 *
* Kĺzavý geometrický priemer hodnôt za obdobie 2 mesiacov, pri 
najmenej 2 vzorkách za mesiac



Nariadenie EHS č. 2377/90

RIL - rezíduá inhibičných látok
Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia začať 
postupy na zaistenie toho, aby surové mlieko nebolo 
uvedené na trh, ak:

a) obsahuje rezíduá antibiotík v množstve, ktoré v 
prípade akejkoľvek látky uvedenej v prílohe I a III
k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 (1) prekračuje hodnotu 
povolenú podľa uvedeného nariadenia, alebo

b) kombinovaný celkový obsah rezíduí antibiotických 
látok prekračuje akúkoľvek maximálnu prípustnú hodnotu.



Nariadenie EHS č. 2377/90

Copan Test (CH-ATK) Copan Test Microplate Beta Star

Delvotest SP
Charm BLUE YELLOW

Twinsensor



Falšovanie mlieka a výrobkov

Stanovenie prítomnosti mlieka iných druhov zvierat v 
mlieku je možné vykonať viacerými metódami

ELISA 
0.1 % kravského mlieka v ovčom a kozom mlieku

Kvalitatívne testy



Falšovanie mlieka a výrobkov

duplex PCR, TaqMan Real-Time PCR 
(analýza prítomnosti / množstva cudzej DNA)

Prítomnosť 0,5% kravského mlieka v kozom a ovčom 
mlieku.



Falšovanie mlieka a výrobkov

Chipron DNA chip



Falšovanie mlieka a výrobkov

Izoelektrická fokusácia gama kazeínov 
(Akreditovaná metóda SVUBA od roku 2011!)
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Analýza prítomnosti cudzej DNA v oštiepkoch (2017)

hovädzí dobytok ovca kôň koza ťava prasa
antilopa 
skákavá sliepka morka
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Ďalšie druhy, ktorých DNA sa nepotvrdila: kôň, byvol, kengura, zajac, králik, sob, 
srnec lesný, jeleň lesný, daniel škvrnitý, psovitá šelma, pes, mačka, pštros, hus, kačica 
divá, kačica pižmová, bažant. 



Dôkaz tepelného ošetrenia mlieka

a, fosfatázová skúška                   
b, peroxidázová skúška

A; rýchle metódy
- Fosfatest
- F-F-AP Fast Alkaline Phosphatase Test 
(citlivosť: 20 mU/L) fosfatázy

B; presné prístrojové metódy
- Fluorophos
- Charm test II









ODBER VZORIEK MLIEKA



Automatické vzorkovanie

- je ošetrené STN 570005
- priemernosť vzorky
- zmiešanosť vzorky 

Vzorkovač mlieka: najmenej jedenkrát za rok overený.  
Overovanie v SR vykonáva Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre 

(Ing. Vršková). 
Osádka vozidla: jedenkrát za dva roky preskúšaná v NRLM  



Ručný odber vzorky mlieka

- odobratá vzorka musí reprezentovať preverované mlieko

- vzorka musí byť priemerná a pomerná

- odber vzoriek vykonávajú vyškolení pracovníci nákupcu

- bazénové vzorky   



Ručný odber vzorky mlieka

Odoberanie vzoriek do vzorkovníc v poradí:

- CPM , PSB, prípadne iné mikrobiologické znaky
- stanovenie ostatných ukazovateľov (inhibičných látok, počtu

somatických buniek, zloženia mlieka, stanovenie teploty tuhnutia
mlieka)



Ručný odber vzorky mlieka

Sterilné náradie

Sterilné vzorkovnice

Správna technika odberu

Uchovávanie vzoriek pri preprave



ISO 707

• Zúčastnené strany alebo ich zástupcovia majú možnosť 
zúčastniť sa výkonu odberu vzoriek.
• Osoby vykonávajúce odber vzoriek

Odber vzoriek vykonáva osoba na to určená, ktorá je riadne 
vyškolená v oblasti používania príslušnej techniky pri 
odbere vzoriek, v mikrobiologickej oblasti a ktorá netrpí 
žiadnou infekčnou chorobou. 



ISO 707

• Zapečatenie a označovanie vzoriek na štítku
Vzorky musia byť jasne  označené. 

Úradne odobrané vzorky musia byť označené štítkom, na 
ktorom je uvedená identifikácia výrobku, druh výrobku 
a nakoniec identifikačné číslo, meno a podpis (alebo 
iniciály) poverenej osoby, ktorá je zodpovedná za odber 
vzoriek. 



ISO 707

Referenčné vzorky
• Vzorky musia byť odobraté duplicitne, prípadne viackrát ak 

to vyžaduje zákon alebo ak sa tak zmluvné strany dohodli.

• Pokiaľ sa tak zmluvné strany dohodnú, odporúča sa odobrať 
a uchovať dodatočné súbory vzoriek na účely 
rozhodcovského konania. 



ISO 707

Protokol o odbere vzoriek
• miesto, dátum a čas odberu vzoriek;
• mená a podpisy osôb poverených odberom vzoriek ako aj mená zúčastnených 

svedkov;
• presnú metódu odberu vzoriek, vrátane prípravy vzoriek a homogenizačnej 

techniky;
• druh a množstvo jednotiek, ktoré tvoria zásielku spolu s číslom šarže, ak je 

k dispozícii;
• identifikačné číslo a všetky kódy, ktoré označujú šaržu, z ktorej pochádzajú 

vzorky;
• počet vzoriek riadne identifikovaných podľa šarže, z ktorej boli odobraté;
• miesto určenia, kam sú vzorky poslané, ak je to potrebné;
• meno a adresu výrobcu alebo obchodníka alebo osôb zodpovedných za balenie 

výrobku, ak je to možné.



ISO 707

Prístroje určené na odber vzoriek
• Prístroje určené na odber vzoriek musia byť vyrobené 

z nehrdzavejúcej ocele alebo iného materiálu s podobnými 
vlastnosťami na zabránenie vyvolaniu zmien vo vnútri 
vzorky, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky testov. 

• Prístroje na odber vzoriek na mikrobiologické testovanie 
musia byť pred použitím čisté a sterilizované.   Pomôcky 
z plastu na jednorazové použite musia byť sterilné. 



ISO 707

Sterilizácia pomôcok
•Metóda A: Sterilizácia horúcim vzduchom pri teplote 

170 °C po dobu najmenej 1 hodiny;
•Metóda B: Sterilizácia parou v autokláve pri teplote 

121 °C ± 1 °C po dobu najmenej 15 minút;
•Metóda C: Sterilizácia dostatočnou dávkou 

gama-radiácie.



ISO 707

Sterilizácia pomôcok
•Metóda D: Sterilizácia všetkých povrchov prístrojov na 

odber vzoriek vystavením dostatočnému plameňu;
•Metóda E: Sterilizácia ponorením do roztoku etanolu, 

minimálne 70% (V/V), s následným 5 minútovým sušením;
•Metóda F: Zapálenie pomocou  etanolu 96 %.

• Po ošetrení pomocou metódy D alebo F sa musí zariadenie 
na odber vzoriek schladiť za príslušných podmienok na 
zachovanie sterility.



ISO 707

Vzorkovnice
• sterilné

Teplomer
• Overený, dostatočne presný

Uchovávanie a prevoz vzoriek
• Schladené na požadovanú teplotu 1 – 5 °C v čo najkratšom 

čase,
• Doba prevozu vzoriek do testovacieho laboratória by mala 

byť čo nakratšia, podľa možností do 24 hodín.









ISO 707

Manuálne miešanie v malých nádobách
• Dĺžka musí byť prispôsobená hĺbke nádoby.



ISO 707

Odber vzoriek
• Pomocou otáčania, trepania a opakovaným prelievaním z jednej nádoby 

s rovnakým objemom do druhej dôkladne premiešajte všetky tekutiny 
až kým nedosiahnete dostatočnú homogenitu. Je nutné predchádzať 
tvorbe peny.
• Po premiešaní okamžite odoberte vzorku. 

Mlieko sa dôkladne premieša, napríklad prelievaním, miešaním, 
ponorením miešadla pomocou pohybu hore a dole.

Odber vzoriek na mikrobiologické skúšky 
• Vzorky na mikrobiologické testovanie musia byť vždy odobraté ako prvé 

a v aseptických podmienkach. Ak je to možné mali by byť odobraté 
z rovnakých nádob, z ktorých budú odobraté vzorky na chemickú 
a fyzikálnu analýzu a na senzorickú skúšku. 



ISO 707

Nádrže na mlieko
• Mlieko sa mechanicky mieša (minimálne 5 minút) tak dlho kým sa 

dosiahne dostatočná homogenita. Ak je nádrž vybavená periodickým 
časovo programovateľným miešacím systémom je možné uskutočniť 
odber vzoriek po krátkom premiešaní tekutiny (1 až 2 minúty). 
V prípade, keď sa propeler miešacieho systému nachádza v blízkosti 
hladiny mlieka nesmie sa používať agitátor, ktorý by mohol vyvolať vznik 
peny. 



Osvedčenie



WWW.SVUBA.SK

Ďakujem za pozornosť.

e-mail: nrlm@svunitra.sk

www.svuba.sk



Legislatíva

•Metodický postup prideľovania a spravovania 
kvót na mlieko (PPA)
•Vypracovaný v zmysle NV SR č. 294/2009 Z. z. o 

podmienkach prideľovania kvót mlieka, 
•nadobudol účinnosť od 6.11.2009 Rozhodnutím 

generálneho riaditeľa PPA č. 152/2009 . 


