POSTUP PRI KONTROLE DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
PREPRAVUJÚCICH SKAZITEĽNÉ POTRAVINY
KONTROLA IZOTERMICKÝCH VLASTNOSTÍ DOPRAVNÉHO A PREPRAVNÉHO
PROSTRIEDKU
Dopravný alebo prepravný prostriedok musí byť vybavený platným certifikátom, certifikačným štítkom a
rozlišovacou značkou.
Príklad najdôležitejších identifikačných údajov:

1
číslo certifikátu

2

3

výr. č. prepravného prostriedku

značka klasifikácie

kód krajiny

ATP

FNA
09-2010

APPROVED FOR TRANSPORT
OF PERISHABLE FOODSTUFFS

APPROVAL NUMBER: SK 0027*04
EQUIPMENT NUMBER: WV1ZZZ2KZ5X020661
ATP MARK:

FNA

VALID UNTIL: 09-2010

CERTIFIKAČNÝ ŠTÍTOK

4

ROZLIŠOVACIA ZNAČKA

platnosť certifikátu

5

rozlišovacia značka

pečiatka skúšobne ATP
CERTIFIKÁT ATP
predná strana
certifikačný štítok

KONTROLA MONITOROVANIA TEPLOTY V DOPRAVNOM A PREPRAVNOM
PROSTRIEDKU
Dopravný alebo prepravný prostriedok musí byť vybavený vhodným meracím
zariadením. Vytvorený záznam nameranej teploty musí obsahovať dátum a
miesto merania a musí byť uchovaný po dobu min. 1 roka alebo aj dlhšie, podľa
charakteru a skladovateľnosti potravín.
Záznamníky teploty používané na záznam teploty mrazených
a rýchlozmrazených potravín vyrobené po 1.1.2006 musia spĺňať požiadavky
normy EN 12830 (teplomery normu EN 13485). Záznamníky teploty a teplomery
musia byť kalibrované v súlade s normou EN 13486, označené kalibračným
štítkom a musia mať platný certifikát.

17.1.2007
17.1.2007

K 021 - 105/07
15.1.2007
15.1.2010

VZOR KALIBRAČNÉHO ŠTÍTKU

VZOR VÝSTUPU
ZO ZÁZNAMNÍKA TEPLOTY

POSTUP PRI KONTROLE DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
PREPRAVUJÚCICH SKAZITEĽNÉ POTRAVINY
PLATNÁ LEGISLATÍVA
DOPRAVA:
! Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1983 Zb. o Dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných
potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP)
! Zákon č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave
! Vyhláška MDPT SR č. 464/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách
! Nariadenie vlády SR č. 349/2009 o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti
niektorých vozidiel
! OZNÁMENIE č. 244/1996 Z.z. Ministerstva zahraničných vecí SR, že 28.5.1993 sa uskutočnila notifikácia
sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o
špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP), uzavretej 1.9.1970 (vyhláška ministra
zahraničných vecí č. 61/1983 Zb.), s platnosťou od 1.1.1993
! Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1100/2008 z 22.10.2008 o odstránení kontrol vykonávaných na
hraniciach členských štátov v cestnej a vnútrozemskej vodnej doprave
POTRAVINY:
! Zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách
! Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 27.10.2003 č. 2986/2003 - 100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca hlbokozmrazené potraviny a
mrazené potraviny
! Nariadenie komisie (ES) č. 37/2005 z 12.1.2005 o monitorovaní teplôt v dopravných prostriedkoch, pri
uskladňovaní a skladovaní rýchlozmrazených potravín určených na ľudskú spotrebu - normy EN 12830, EN 13485
a EN 13486
! Nariadenie (ES) č. 854/2004 Európskeho parlamentu a rady z 29.4.2004, ktorým sa ustanovujú osobitné
predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu
! 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 ustanovujú osobitné
hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
METROLÓGIA:
! Zákon č. 431 z 23.6.2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
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Skúšobňa pre Vás zabezpečí:
! vykonanie skúšok
! vydanie certifikátu, certifikačného štítku,
rozlišovacej značky
! kalibráciu záznamníkov teploty a teplomerov
! predaj záznamníkov teploty a teplomerov

