Informácia o školeniach „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny (BTSF)“,
ktoré organizuje Európska komisia pre členské štáty
Harmonizácia acquis pre bezpečnosť potravinového reťazca, rozsah komunitárnych
legislatívnych požiadaviek, ako i zavedenie jednotných požiadaviek na výkon úradnej
kontroly si na začiatku tohto storočia vyžiadali zabezpečenie odbornej prípravy expertov
z členských štátov na komunitárnej úrovni. Na podnet členských štátov, z dôvodu
harmonizovaného prístupu k úradným kontrolám na komunitárnej úrovni, vznikla v roku 2006
vzdelávacia iniciatíva Európskej komisie BTSF – Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie
potraviny (Better Training for Safer Food).
Legislatívnym základom pre BTSF je čl. 51 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia
dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o
starostlivosti o zvieratá a čl. 2 Smernice Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti
zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do spoločenstva a
proti ich rozšíreniu v rámci spoločenstva.
Hlavnými úlohami BTSF je organizácia seminárov a školení s cieľom:
 zabezpečiť a udržať vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa a zdravia zvierat, dobrých
životných podmienok zvierat a zdravia rastlín;
 zlepšiť a harmonizovať úradné kontroly v krajinách EÚ a vytvoriť rovnaké podmienky
pre potravinárske podniky, ktoré patria k priorite EÚ v oblasti zamestnanosti a rastu;
 zaistiť bezpečnosť dovozu potravín z tretích krajín na trh EÚ, a v konečnom dôsledku
k zníženiu rizík pre spotrebiteľov v EÚ a poskytnúť podnikom EÚ ľahší prístup k
bezpečným tovarom z tretích krajín;
 zabezpečiť harmonizáciu kontrolných postupov medzi krajinami EÚ a partnermi
mimo krajín EÚ, aby bolo zaručené súbežné konkurenčné postavenie podnikov EÚ s
ich partnermi v tretích krajinách;
 vybudovať dôveru v regulačný model EÚ s príslušnými orgánmi iných
medzinárodných obchodných partnerov a pripraviť pôdu pre nové obchodné šance
v oblasti potravín a zvýšiť konkurencieschopnosť prevádzkovateľov EÚ;
 zaistiť spravodlivý obchod s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, najmä s rozvojovými
krajinami.
Organizáciou BTSF a spoluprácou s členskými štátmi bola EK poverená CHAFEA –
Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny. V každom
členskom štáte bol vytvorený NKB – národný kontaktný bod pre BTSF, ktorého úlohou je
komunikácia s CHAFEA, komunikácia s organizátormi školenia, komunikácia s národnými
orgánmi úradnej kontroly a expertmi, nominácia expertov na školenia ale i vyplňovanie
dotazníkov, ktorými EK spätne overuje efektívnosť školení a vynaložených finančných
prostriedkov z rozpočtu Európskej únie.
V Slovenskej republike bol funkciou NKB od roku 2006 do roku 2011 poverený Inštitút
vzdelávania veterinárnych lekárov Košice. Nakoľko rozsah školení sa každoročne rozširuje a
školenia sa týkajú nielen organizácií v rámci rezortu pôdohospodárstva, ale i zdravotníctva
a vedeckej sféry bola funkcia NKB presunutá na MPRV SR, odbor bezpečnosti potravín
a výživy, ktorý plní funkciu Národného úradu pre bezpečnosť potravín.
Pre zabezpečenie výberu vhodných kandidátov sú na príslušných orgánoch úradnej
kontroly menované kontaktné osoby, s ktorými NKB spolupracuje pri nominácií expertov
úradnej kontroly na školenia BTSF. Kontaktným osobám na príslušných orgánoch úradnej
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kontroly sú z NKB zasielané ponuky na školenia BTSF a ich úlohou je navrhnúť vhodných
kandidátov na školenia, a to:
- za ŠVPS SR, RVPS, ŠVPÚ, ÚŠKVBL je kontaktná osoba MVDr. Zuzana
Buchlerová;
- za ÚKSÚP je kontaktná osoba Ing. Ľuba Gašparová;
- za ÚVZ SR a 36 RÚVZ je kontaktná osoba MUDr. Katarína Kromerová, PhD.
Až do roku 2012 bol BTSF určený najmä zamestnancom príslušných orgánov úradnej
kontroly v členských štátov EÚ a expertov z niektorých tretích krajín, ktorí vykonávajú
úradné kontroly v rámci bezpečnosti celého potravinového reťazca (potraviny, krmivá,
zdravie zvierat, pohoda zvierat, zdravie rastlín). Od roku 2012 sa BTSF školenia rozšírili i na
oblasť vedeckého hodnotenia rizika, ktoré sú určené pre vedcov z členských a asociovaných
členských štátov. Tieto školenia boli zavedené na základe požiadaviek EFSA. Vyhľadávanie
vedcov a návrh kandidátov na školenia zabezpečuje člen Poradného fóra EFSA – riaditeľka
Národného úradu pre bezpečnosť potravín. Pre výber vhodných vedcov na školenia BTSF sa
využíva jednak národná databáza expertov NOVS, ako i skúsenosti Národného úradu pre
bezpečnosť potravín so spoluprácou s príslušným vedcom a taktiež záujem vedca o dané
školenie. NKB následne nominuje navrhnutých vedcov a zabezpečuje s nimi ďalšiu
komunikáciu na realizáciu príslušného školenia.
CHAFEA prideľuje pre každý členský štát na školenia BTSF počet miest, ktorý závisí
prevažne od veľkosti krajiny a počtu obyvateľov. Hlavným predpokladom pre zaradenie
účastníka na kurz je veľmi dobrá znalosť anglického jazyka, v niektorých prípadoch
nemeckého alebo francúzskeho jazyka a dostatočná odborná úroveň vedomostí v danej
oblasti, ktorej sa školenie týka (minimálna prax 3 roky v danej oblasti). Rozsah jednotlivých
školení je obvykle 5 dní, školenie prebieha v anglickom jazyku a všetky náklady pre
účastníkov sú hradené z rozpočtu EK, v roku 2016 bol rozpočet na BTSF vo výške 15,5
milión eur.
Od roku 2012 vyslal NKB na školenia BTSF 596 slovenských expertov (príloha 1 A),
z ktorých 13 sa zúčastnilo školení zameraných na vedecké hodnotenia rizika (príloha 3).
Experti, ktorí sa zúčastnili školení BTSF v oblastiach úradnej kontroly školia ďalších
slovenských expertov na školeniach, ktoré organizujú pre svojich zamestnancov ŠVPS SR,
ÚKSÚP a ÚVZ SR.
Experti, ktorí sa zúčastnili školení BTSF v oblasti vedeckého hodnotenia rizika
odovzdávajú svoje vedomosti na školeniach organizovaných MPRV SR – Národným úradom
pre bezpečnosť potravín. Od roku 2014 bolo v SR v oblasti hodnotenia rizika
zorganizovaných 6 školení, ktorých sa zúčastnilo 155 vedeckých a odborných pracovníkov
z rôznych vedeckých a odborných pracovísk.
Okrem klasických týždňových školení BTSF sú od roku 2014 organizované aj tzv.
e-learningové školenia, čiže elektronické školenie účastníkov, ku ktorému stačí len počítač
a prístup na internet. Toto školenie je určené najmä pre nových pracovníkov v oblasti
bezpečnosti potravinového reťazca, aby sa detailne oboznámili s legislatívou EÚ a postupmi
v danej oblasti. Pracovným jazykom bola zo začiatku iba angličtina, postupne sa rozšírila
o nemčinu, francúzštinu, španielčinu, taliančinu a portugalčinu a je predpoklad, že časom sa
budú používať všetky jazyky členských štátov. Od roku 2014 sa za Slovenskú republiku v 9
e-learningových školeniach zúčastnilo 87 expertov (príloha 1 B).
Prehľad BTSF školení za rok 2016 je v prílohe 2.
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