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1 OBLASŤ POUŽITIA  

Postup obsahuje zásady a minimálne záväzné požiadavky na nakládku voľne ložených 

potravinárskych a kŕmnych produktov a ich následnú cestnú prepravu k odberateľovi. 

Je určený: 

• Zamestnancom spoločnosti SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a., ktorí zodpovedajú za 

zaistenie nakládky a kontroly sprievodných dokladov. 

• Dopravcom prenajímaným na prepravu potravinárskych a kŕmnych produktov. Tento 

postup je súčasťou zmluvných podmienok. 

• Dodávateľom potravinárskych a kŕmnych produktov. Tento postup je súčasťou zmluvných 

podmienok (pestovatelia). 

Dokument je spracovaný podľa požiadaviek GMP+ podľa databázy transportu a prepravovaných 

materiálov (IDTF) a slúži ako podklad na školenie zamestnancov spoločnosti SOUFFLET Agro 

Slovakia j.s.a. 

Spoločnosť SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a. neprevádzkuje vlastnú dopravu na prepravu voľne 

ložených produktov, externých dopravcov si najíma alebo si dopravu zabezpečuje zákazník. 

Zamestnanci spoločnosti kontrolujú čistotu ložnej plochy vozidla pred nakládkou a sprievodné 

doklady dopravcov, ktorí zabezpečujú prepravu kŕmnych surovín – formulár – sprievodka tovaru, 

režimy čistenia. 

→ Pracovníci spoločnosti SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a., ktorí zabezpečujú kontrolu ložnej 

plochy vozidla pred nakládkou a kontrolu sprievodných dokladov, sú preškolení týmto 

postupom. 

→ Dopravca prepravovaných kŕmnych surovín v režime GMP+ je povinný odovzdať 

spoločnosti SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a. riadne vyplnenú sprievodku tovaru. 

→ Dopravca pri typoch predchádzajúcich nákladov vpisuje kód nákladu (podľa IDTF). 

→ O každej nežiaducej udalosti (nezhode), ktorú zamestnanec spoločnosti zistí, sa musí 

vyhotoviť písomný záznam. O nezhodách a nežiaducich udalostiach musí byť informovaný 

odberateľ kŕmnych výrobkov, prípadne dopravca. 

 

2 ÚČEL 

      Podľa štandardu GMP+ si musia byť dodávatelia a prepravcovia potravinárskych a kŕmnych 

surovín vždy vedomí svojej zodpovednosti za bezpečnosť krmív a potravín (bezpečnosť pre ľudí 

a konzumentov zvieracích produktov). Dodávateľ, dopravca a skladovateľ sú časťou 

potravinového reťazca. 

      Cieľom tohto dokumentu je definovať riziká a stanoviť zásady nakládky potravinárskych a 

kŕmnych produktov, vyplývajúce zo štandardu GMP+. 

 
2.1 Voľne ložené produkty 

2.1.1 Podmienky prepravy potravinárskych a kŕmnych produktov: 

 

a) Potravinárske a kŕmne výrobky sa prepravujú v dopravnom prostriedku, ktorý musí byť 

skonštruovaný a vyrobený tak, aby sa dal dobre čistiť, dezinfikovať a aby chránil 

prepravované produkty pred znehodnotením, znečistením a kontamináciou nežiaducimi 

látkami. 
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b) Pre prepravu potravinárskych a kŕmnych produktov vo všeobecnosti platí, že skôr ako sa 

začne s nakladaním, musí byť nákladový priestor prázdny, čistý, suchý a bez akýchkoľvek 

pozostatkov, zvyškov alebo zápachov po predchádzajúcom náklade, aby sa zabránilo 

kontaminácii pri nakladaní a následnej preprave produktov. 

Ide najmä: 

- o odstránenie možných nežiaducich elementov, ako sú zvyšky po predchádzajúcom 

náklade alebo čistiacich procedúrach, 

- o odstránenie škodcov a rozličných malých živočíchov (hmyz a iné malé živočíchy 

usmrtené alebo živé). 

c) Hygienické podmienky sa musia počas prepravy nepretržite udržiavať s cieľom zabezpečiť 

nemenný stav prepravovaného produktu. 

d) Dopravný prostriedok sa nesmie používať na prepravu osôb, živých zvierat, zveriny a koží. 

e) Dopravný prostriedok musí byť chránený plachtou na ochranu prepravovaného produktu 

pred poveternostnými vplyvmi. 

f) Pri nakládke a vykládke z dopravného prostriedku nesmú byť potravinárske a kŕmne 

produkty vystavené nepriaznivým vplyvom vonkajšieho prostredia. 

g) Čistenie a dezinfekcia sa vykonávajú podľa sanitačných režimov (GMP+) a schválenými 

čistiacimi prostriedkami (bezpečnostný list). 

h) Tieto pravidlá a postupy platia aj pre nakládku potravinárskych a kŕmnych produktov do 

železničných vagónov. 

i) Prepravca potravinárskych a kŕmnych produktov umožní objednávateľovi kedykoľvek 

kontrolu dopravného prostriedku pred nakládkou. 

j) Prepravca potravinárskych a kŕmnych produktov vyhotoví ku každej dodávke 

prepravovaných produktov záznam o čistení vozidla (sprievodka tovaru). 

Dopravný prostriedok určený na prepravu potravinárskych a kŕmnych produktov musí byť v 

súlade s požiadavkami na čistenie a dezinfekciu podľa GMP+ a prepravca musí dodržiavať počas 

prepravy hygienické podmienky a musí zabezpečiť nemenný stav prepravovaného produktu. 

 

2.1.2 Podmienky prekládky potravinárskych a kŕmnych produktov: 

Postupy zabezpečenia hygieny a sanitácie pri použití manipulačného zariadenia sa v podstate 

nelíšia od pravidiel nastavených v nákladnej doprave. Napriek tomu je postup spresnený takto: 

1. Službu prekládky zabezpečuje schválený externý dodávateľ. 

2. S dodávateľom je spísaná zmluva, ktorá obsahuje pravidlá bezpečnej manipulácie s 

potravinárskymi a kŕmnymi produktmi. 

3. Pracovníci dodávateľa sú preškolení podľa tohto postupu. 

4. Dodávateľ vypĺňa sprievodku čistenia na manipulačné zariadenie (F004). 

5. Spoločnosť zabezpečuje fyzickú a dokumentačnú kontrolu manipulačného zariadenia 

podľa tohto postupu. 

3 RIZIKÁ 

• cudzie pachy, prípadne zvyšky z predchádzajúceho nákladu, 

• porušená plachta, 

• čiastočne znehodnotený alebo úplne znehodnotený náklad vplyvom poveternostných 

podmienok (dážď, sneh) pri nakládke alebo vykládke tovaru,  

• výskyt skladiskových škodcov zo zvyškov predchádzajúceho, kontaminovaného nákladu, 
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• zistenie, že sa pri sanitačných režimoch uvedených v protokole o čistení vozidla nepostupovalo 

správne a podľa požiadaviek GMP+ (databáza čistiacich režimov). 

 

 

Postup v prípade zistenia rizika pri kontrole vozidla pred nakládkou potravinárskych a 

kŕmnych produktov 

 

a) cudzie pachy, prípadne zvyšky z predchádzajúceho nákladu, zistené kontrolou 

dopravného prostriedku pred nakládkou potravinárskych a kŕmnych produktov: 

• nakládka kŕmnych výrobkov sa nezačne, 

• neodkladne bude informovaný ten, kto prepravu dojednáva, prípadne dopravca, 

• navrhne sa spôsob riešenia nežiaducej udalosti vrátane príslušného záznamu tejto udalosti. 

  

b) porušená plachta, ktorá by mohla mať za následok čiastočne znehodnotený alebo úplne 

znehodnotený náklady vplyvom poveternostných podmienok: 

• nakládka potravinárskych a kŕmnych produktov sa nezačne alebo sa ukončí, 

• neodkladne bude informovaný ten, kto prepravu dojednáva, prípadne dopravca, 

• navrhne sa spôsob riešenia nežiaducej udalosti vrátane príslušného záznamu tejto udalosti. 

 

c) nakládka pri zhoršených poveternostných podmienkach (dážď, sneh), pri ktorej sa môže 

čiastočne znehodnotiť alebo úplne znehodnotiť náklad: 

• nakládka potravinárskych a kŕmnych výrobkov sa nezačne alebo sa okamžite ukončí, 

• ložná plocha sa zakryje plachtou, 

• neodkladne bude informovaný pracovník zodpovedný za riešenie týchto situácií a navrhne sa 

spôsob riešenia nakládky potravinárskych a kŕmnych produktov (odložená nakládka, zmena 

pristavenia vozidla k nakládke a pod.), 

• v prípade omeškania dohodnutej dodávky potravinárskych a kŕmnych surovín bude 

neodkladne informovaný odberateľ týchto produktov. 

 

d) prítomnosť skladiskových škodcov zo zvyškov predchádzajúceho, kontaminovaného 

nákladu: 

• nakládka potravinárskych a kŕmnych výrobkov sa nezačne alebo sa ukončí, 

• neodkladne bude informovaný odberateľ kŕmnych výrobkov, prípadne dopravca, 

• navrhne sa spôsob riešenia nežiaducej udalosti vrátane príslušného záznamu tejto udalosti. 

 

e) pri sanitačných režimoch uvedených v protokole o čistení vozidla sa nepostupovalo 

správne a podľa požiadaviek GMP+ (databáza čistiacich režimov): 

• nakládka potravinárskych a kŕmnych výrobkov sa nezačne alebo sa ukončí, 

• neodkladne bude informovaný odberateľ kŕmnych výrobkov, prípadne dopravca, 

• navrhne sa spôsob riešenia nežiaducej udalosti vrátane príslušného záznamu tejto udalosti. 
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4 ZÁVER 

• Po ukončení nakládky kŕmnych výrobkov sa musí prepravný priestor dopravného 

prostriedku zakryť plachtou. 

• V prípade nutnosti, potreby alebo požiadavky zákazníka sa náklad zabezpečí 

plombou.  

• Ďalej sa musí počas prepravy zaistiť dodržanie stálych hygienických podmienok a 

nemenný stav prepravovaného materiálu. 

• O každej nežiaducej udalosti (nezhode) sa musí vyhotoviť písomný záznam. O 

nezhodách a nežiaducich udalostiach musí byť informovaný odberateľ kŕmnych 

výrobkov, prípadne dopravca. 

• Pracovníci zainteresovaných strán (dodávateľ, dopravca, skladovateľ – pracovník 

zabezpečujúci kontrolu ložnej plochy pred nakládkou) sú preškolení týmto 

záväzným postupom. 

 

 

Pracovníci zabezpečujúci kontrolu pred nakládkou zaistia kontrolu sprievodných dokladov 

o čistení vozidla podľa požiadaviek GMP+ – www.gmpplus.org (v databáze transportu a 

prepravovaných materiálov – IDTF). 

 

 

5 TYPY A SPÔSOB ČISTENIA 

 

Záznam musí byť v súlade s týmito pravidlami – príklady režimov čistenia  

 

Typ čistenia 

Skratka Význam 

A suché čistenie 

B čistenie vodou 

C čistenie vodou a čistiacim prostriedkom (detergentom) 

D 
dezinfekcia po jednom z predchádzajúcich režimov čistenia A, B 

alebo C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gmpplus.org/
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5.1 Opis režimov čistenia 

  

Označenie Typ čistenia Aplikácia Postup čistenia 

A suché čistenie 
po suchom 

neutrálnom náklade  

a) odstránenie, vyfúkanie, zametenie  

b) ručné vyčistenie ťažko dostupných 

miest 

c) ak sú stále zvyšky po suchom 

čistení, použije sa ďalej mokré 

čistenie 

B čistenie vodou 

po prachu, lepkavých 

látkach alebo 

potenciálne 

škodlivých 

chemikáliách 

a) odstránenie predchádzajúceho 

nákladu čo možno najsuchšou 

cestou 

b) vypláchnutie studenou alebo, ak je 

to nevyhnutné, teplou vodou 

vrátane ťažko dostupných miest 

c) ručné čistenie 

d) vysokotlakové čistenie vodou  

e) vysušenie vetraním alebo horúcim 

vzduchom 

C 

čistenie vodou a 

čistiacim 

činidlom 

v prípade nákladu 

obsahujúceho 

bielkoviny alebo 

mazivá  

a) odstránenie predchádzajúceho 

nákladu čo možno najsuchšou 

cestou 

b) vypláchnutie horúcou vodou 

(maximálne 60 °C) a ručné 

vyčistenie ťažko dostupných miest 

c) vyčistenie penovým alebo gélovým 

čistiacim prostriedkom, v prípade 

nádrží prepláchnutie CIP čistiacim 

prostriedkom pri 80 °C 

d) vypláchnutie horúcou vodou cca 

60 °C 

e) ak je potrebné vysušenie vetraním 

alebo horúcim vzduchom 

D 

čistenie vodou a 

čistiacim 

činidlom a 

dezinfekcia 

dezinfekcia ihneď 

po 

predchádzajúcom 

režime čistenia 

(A, B alebo C) 

ak je predchádzajúci 

náklad 

mikrobiologicky 

neprijateľný  

(známky kazenia 

alebo je známe, že 

obsahoval patogénne 

MO ako Salmonela) 

a) vyčistenie podľa režimu A, B alebo 

C 

b) dezinfekcia schváleným 

dezinfekčným činidlom pre 

potravinárstvo, dávkovanie podľa 

návodu na použitie 

c) ak je nevyhnutné mokré 

vypláchnutie 

d) ak je potrebné vysušenie vetraním 

alebo horúcim vzduchom 



DIVÍZIA AGRICULTURE 
Miesto: Slovensko MP002 

Metodický pokyn: 
 

Kódex – Doprava  
Správne postupy dopravy 

vydanie č. 1 
strana č. 8 z 12 

SOUFFLET Agro Slovakia 

j.s.a.  
Rybničná 40 
Bratislava - mestská časť 
Vajnory 831 06  
(ďalej len spoločnosť) 

dátum účinnosti:  
1.1. 2022 

 

 

Po vytlačení osobou inou, než je správca dokumentácie, sa stáva neriadeným dokumentom.  Výtlačok č. 1  

 

 
5.2 Technológie čistenia  

 

Suchý spôsob   

Pracovné nástroje: metla, metlička a lopatka, priemyselný vysávač, prachovka, kefa na 

odstránenie usadenín. 

Postup: zametanie, utieranie prachu, vysávanie prachu, odstraňovanie usadenín. Časti dopravného 

prostriedku, ktoré zostanú špinavé po suchom čistení, sa môžu vyčistiť lokálne mokrým procesom 

čistenia. 

 
Mokrý spôsob 

Uplatňuje sa na vysokotlakovej umývacej linke, oddelene od umývania vonkajších častí vozidiel.  

Pracovné nástroje: tlaková voda min. 25 barov, voda s teplotou 60 °C – 80 °C, kefy, + pomocné 

nástroje pred čistením tlakovou vodou – vedro, handra, metla, metlička a lopatka alebo mop. 

Pri vykonávaní sanitačných opatrení – mokrý spôsob – sa dodržiava nasledujúci sled operácií: 

- odstránenie hrubých nečistôt z asanovaných prostredí – suchou cestou, 

- zvlhčenie povrchu vodou, 

- použitie roztoku čistiaceho prostriedku – tlaková voda 25 barov so stanovenou teplotou, 

- v prípade potreby ručné čistenie ťažko dostupných miest, 

- opláchnutie vodou – tlaková voda 25 barov so stanovenou teplotou min. 60 °C, 

- použitie dezinfekčného roztoku a dodržanie expozičného času min. 5 minút, ak sa nepoužil 

prostriedok s odmasťovacím aj dezinfekčným účinkom, 

- opláchnutie všetkých dezinfikovaných plôch vodou – tlaková studená voda, 

- vysušenie (prípadne sušenie horúcim vzduchom). 

Podľa charakteru znečistenia sa vykonávajú kroky 1 až 2, 1 až 4 alebo 1 až 6. 

Čistiace prostriedky: 

- alkalické preparáty – na odstránenie nečistôt bielkovinového a tukového charakteru, 

- kyslé preparáty – na odstránenie minerálnych usadenín, 

- neutrálne prostriedky – na priestory menej zaťažované nečistotami, kde je vhodné 

využívať ich dobrú disperznú a umývaciu vlastnosť. 

Tieto čistiace prostriedky musí schváliť ministerstvo zdravotníctva na priamy styk s potravinami 

a krmivom. Preto sa vedie centrálna evidencia týchto prostriedkov vrátane kópií ich 

bezpečnostných listov. 

 

 
5.3 Príklady čistenia 

 

Čistenie sklápacej korby  

- suchý spôsob – zametenie zvyškov nákladu metlou – robí sa po vyprázdnení každého 

nákladu 

- mokrý spôsob – uplatňuje sa pri výskyte nalepených usadenín a na základe požiadavky 

úrovne čistenia 

- dezinfekcia – mokrý spôsob s použitím dezinfekčného prostriedku – robí sa 1x mesačne  
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Čistenie špeciálnych prepravníkov 

- suchý spôsob – vyfúkanie vzduchom a pozametanie zvyškov nákladu metlou vrátane 

slimáka a zberného miesta, ktoré sa potom znovu vyfúkajú vzduchom – robí sa po 

vyprázdnení každého nákladu  

- suché čistenie podávača (turniketu) sa robí kefou vnútri komôrok, materiál sa pootočením 

nechá vypadnúť a potom sa komôrky vyfúkajú vzduchom 

- mokrý spôsob – uplatňuje sa pri výskyte nalepených usadenín a na základe požiadavky 

úrovne čistenia 

- dezinfekcia – mokrý spôsob s použitím dezinfekčného prostriedku – robí sa 1x za 

6 mesiacov  

 

Plachty a ich čistenie 

Nákladové priestory musia byť trvalo zakryté nepremokavou plachtou – plné aj prázdne. Cieľom 

je ochrana produktu počas prepravy pred vlhkosťou, inými poveternostnými vplyvmi a škodcami. 

Prázdne sa chránia aj pred škodcami (ich výkalmi), vlhkosťou a prenikaním nečistôt.  

Aj plachty sa musia udržiavať v čistote – väčšinou suchý spôsob zametením, v prípade potreby 

mokrý spôsob. 

 

Vonkajšie umývanie vozidiel 

Robí sa podľa potreby na vysokotlakovej umývacej linke – externý dodávateľ. 

Toto umývanie je oddelené od umývania ložnej plochy – špeciálne čistiace a dezinfekčné 

prostriedky, teplota vody minimálne 60 °C a tlak vody 2,5 a pod. 

 

 

 
5.4 Mimoriadne situácie 

 

Riešenie mimoriadnych situácií pri doprave 

Táto časť spresňuje pojem „mimoriadna situácia“ vo vzťahu k ohrozeniu zdravotnej bezpečnosti 

prepravovaného produktu. 

 

Mimoriadne situácie: 

- kontaminácia externým zdrojom 

- vjazd do nákazového priestoru alebo opatrenia pri epidémiách 

- porušenie ochrannej plachty počas prepravy 

- požiar vozidla 

- havária vozidla 

- odcudzenie vozidla 

Na riešenie mimoriadnych situácií sa musí spracovať interný písomný postup (krízové riadenie), 

ktorý stanoví postup, zodpovednosti funkcií a potrebné zdroje. 

 

Pri vzniku týchto mimoriadnych situácií je potrebné: 

- postupovať v súlade so stanoveným postupom, 

- informovať zodpovedných pracovníkov spoločnosti, 

- vždy posudzovať/analyzovať nebezpečenstvo ohrozenia produktu, 
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- vždy prijať písomné opatrenie na zaobchádzanie s produktom, ktorý sa ocitol v 

mimoriadnej situácii. 

 

Príklady: 

- produkt, ktorý je zasiahnutý ropnými produktmi, sa musí zlikvidovať, 

- produkt vysypaný na vozovku alebo na zem sa musí zlikvidovať, 

- pri porušení ochrannej plachty sa musí urobiť laboratórny rozbor produktu, 

- pri požiari vozidla sa musí produkt podrobiť laboratórnemu rozboru, väčšinou by sa mal 

zlikvidovať, 

- pri epidémiách je potrebné dôsledne dodržiavať zakrytie ochrannou plachtou a čistenie 

ložnej plochy aj podvozka a povrchu dopravného prostriedku použitím dezinfekčného 

prostriedku.    

 

Zodpovedné osoby (inšpektor nakládky) pre jednotlivé pracoviská: 

 

pobočka funkcia 

Centrála Bratislava Pracovník Middle office 
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6 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE AUTODOPRAVCOV PRI 
NAKLÁDKE A VYKLÁDKE 

 

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE AUTODOPRAVCOV  

PRI NAKLÁDKE A VYKLÁDKE 
 

Verzia A – marec 2016 

ČINNOSTI NEBEZPEČENSTVÁ/RIZIKÁ 
BEZPEČNOSTNÉ 

INŠTRUKCIE 
 

 

 

 

 

VŠEOBECNÉ POKYNY 

APLIKOVANÉ V CELEJ 

SPOLOČNOSTI 

 

 

- Manipulačný vozík/vybavenie 

-> rozdrvenie, zrážka 

 

 

- Dopravné prostriedky 

-> rozdrvenie, poškodenie vybavenia 

 

 

 

- Manipulácia s produktom 

-> nebezpečný materiál 

 

- Dávať prednosť chodcom a 

manipulačným vozíkom/zariadeniam 

 

- Dodržiavať dopravný plán a zákaz pohybu 

sklápacieho dopravného prostriedku v 

prípade, že je sklápacia plošina zdvihnutá 

 

- Zákaz fajčiť, vstupovať do prevádzky a 

používať manipulačné vozíky/zariadenia 

 

- Povinnosť nosiť osobné ochranné 

pomôcky a vybavenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERÁCIE PRI NAKLÁDKE 

A VYKLÁDKE 

 

 

 

- Manipulácia s produktom 

-> nebezpečný materiál 

 

 

- Práca vo výškach 

-> pád 

 

- Manipulácia s dopravným 

prostriedkom, zariadením 

-> rozdrvenie, pád 

 

- Tlakové nádrže 

-> rozdrvenie, pád 

 

 

 

- Povinnosť uzemnenia pre práškové a 

horľavé predmety 

 

- Používať prostriedky kolektívnej ochrany 

a rebríky v dobrom stave (protišmykové 

gumené podložky, neporušené) 

 

- Nosiť postroje pri práci, pri ktorej sa to 

vyžaduje 

 

- Používať zariadenia využívané na mieste 

na zablokovanie prívesov a nákladných 

prostriedkov: podpery alebo fixácie 

 

- Dekompresia nádrží 

 

NEHODA – UDALOSŤ 
 

- Informovať zdravotnú 

záchrannú službu 

 

- Preškolení zamestnanci 

zabezpečia ochranu členov 

záchrannej služby a asistujú im 

pri mimoriadnych situáciách 

 

Telefónne číslo: 

Zdravotná záchranná služba: 

155 

 

OHEŇ 
 

- Spustiť poplach 

 

- Ak je požiar malý, použiť prenosný 

hasiaci prístroj 

 

- Ak je požiar veľký, evakuovať sa! 

 

 

Telefónne číslo: 

Hasičský záchranný zbor:  

150 

 

EVAKUÁCIA 
 

- Ak zaznie alarm, prerušiť prácu a 

evakuovať sa 

 

 

- Neotáčať sa 

 

 

- Ísť na zhromaždisko 
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DEFINÍCIE A SKRATKY 

 

Skratka Pojem Význam 

--- dopravný prostriedok 

nákladný automobil, traktor s vlečkou, kamión, 

cisterna, vaňa, vlaková súprava, lode a ďalšie, vhodne 

označené dopravné prostriedky 

--- dopravca 

dodávateľ prepravných služieb, zmluvne zaviazaný 

plniť tento kódex a dodržujúci legislatívu, 

profesionálne štandardy a normy 

--- prenajímateľ prepravy 
spoločnosť, pre ktorú sa produkty dopravujú (skupina 

SOUFFLET) 

--- produkty 
rastlinné komodity (obilniny, olejniny, strukoviny), 

rastlinné krmivá a suroviny na ne 

COCERAL 
Európska asociácia reprezentujúca obchod s obilím, olejninami, so 

strukovinami, s krmivami, dodávkami potrieb pre agrárny sektor a s produktmi 

z n 

HACCP 
Hazard Analysis and 

Critical Control Points 

systematický prístup, ktorý identifikuje, hodnotí  

a ovláda významné nebezpečenstvá pomocou 

kritických bodov 

SMJ 
Systém manažmentu 

kvality 

systém manažmentu na zameranie a riadenie 

organizácie (spoločnosti) z hľadiska kvality 

 


