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Tesco Food Manufacturing 

Standard 

 zahŕňa najmä požiadavky na kontrolu a riadenie 
podmienok a spôsob manipulácie so surovinami a 
prídavnými látkami, rozpracovanou výrobou, 
finálnymi výrobkami vrátane technického stavu 
výrobných a skladovacích priestorov,  

 
 kontrola podmienok etického obchodovania,  

 
 je určený pre všetkých výrobcov Tesco privátnej 

značky a pre všetky krajiny kde Tesco pôsobí,  
 

 audítori sú Tescom školení, schválení  
 a pravidelne kalibrovaní, 
 

 



Tesco Food Manufacturing 

Standard 

 dĺžka auditu je minimálne 1,5 dňa, 
 

 frekvencia auditovania minimálne ročne alebo 1 krát za 2 roky, 
 

 výsledok 

 schvaľovací audit: status schválený/neschválený. 

 udržiavací audit: status Blue, Green, Amber, Red. 

  

 identifikované nezhody, 

 

 odsúhlasený akčný plán odstránenia nezhôd – nápravné 
opatrenia v limitovanom čase, 

  

 kontrola odstránenia nezhôd návštevou/ re-auditom. 



Prečo vykonávame audity?  

Ochrana zákazníka Dodržiavanie 

legislatívnych požiadaviek 

Ochrana značky 



Privátne značky spoločnosti Tesco 

 TESCO Value 

 TESCO Discounter 

 TESCO Standard 

 TESCO Healthy Living 

 TESCO Light CHoices 

 TESCO Organic 

 TESCO Pravá Chuť 

 Tesco Finest 

 Tesco Vitakids 



Požiadavky TFMS verzia 5.0 

P – Postup, R – Záznam, O – Pozorovanie  
Základná, Stredná, Vysoká – rizikovosť výroby, ASPN 
(aspiration) – ašpirácia 

 

Ako to má vyzerať – príklady ako dosiahnuť zhodu 
Tesco COP – Tesco kódex praxe 





Požiadavky TFMS verzie 5.0 - 

zmeny 

 Sekcia 1: Systém HACCP 

 1.2 Tím HACCP – Systém HACCP musí byť vytvorený 
multidisciplinárnym tímom, ktorý musí mať 
zodpovedajúce znalosti a skúsenosti s výrobkom.  

 1.9.1 Kontrolné opatrenia - Dokumentácia musí 
odkazovať na špecifické predbežné opatrenia nielen 
všeobecný komentár napr. "Predbežné opatrenia ". 

 

 Sekcia 2: Špecifikácie hotového výrobku & Technická 
Knižnica Tesco 

 2.1 Schválené špecifikácie - Všetky TTL špecifikácie sú 
aktívne pred a v čase, kedy sa výrobok predáva. 



Sekcia 3: Riadenie dodávateľov surovín 

a riadenie sekundárnych dodávateľov

  

 3.6 Školení audítori – Závod má zavedený systém na 
preskúmavanie auditných správ, na kontrolovanie a 
pokračujúci tréning.  

 

 3.12 Vstupná kontrola – musí obsahovať aj Dátum/Kód 
šarže (v súlade so špecifikáciou a zhodou s COA alebo 
COC) 

 

 3.13.1 Výnimky - Ak sú udelené výnimky musia byť 
založené na analýze rizika. Detaily výnimiek musia byť 
plne dokumentované a podpísané autorizovanou 

osobou.  



Sekcia 4: Obaly 

 4.8 Špecifikácie – Špecifikácie musia obsahovať 
nasledujúce informácie, kde  je to relevantné: 

• Meno a adresa dodávateľa  

• Grafický návrh 

• Zloženie materiálu 

• Rozmery  vrátane  šírky a hrúbky  

• Farbu 

• Vhodnosť použitia pri rozdielnych podmienkach  
skladovania/podmienkach zaobchádzania napr. teplota/ 
vlhkosť 

• Výsledky migračných testov 



Sekcia 5: Vonkajšie priestory 

 5.3.1 Vonkajšia  kanalizácia – Vonkajšie areály okolo 

závodu musia mať zodpovedajúce odvodnenie, aby 
nedochádzalo k hromadeniu vody a bolo umožnené 
čistenie. 

 

 5.5 Vonkajšie skladovacie zariadenie - Potrubia uložené 
vo vonkajšom priestore musia byť udržiavané v čistote, 
umiestnené mimo zeme a/alebo uzatvorené na 
koncoch. 



Sekcia 6: Konštrukcia areálu 

 6.6 Kanalizácia – Kanalizácia musí byť prístupná pre čistenie a 
opatrená mriežkami alebo pascami, aby sa predišlo vniknutiu 
škodcov, vnikaniu zápachu a zvyškov z upchanej kanalizácie.  

 6.13 Skladovacie priestory - Materiál nesmie byť uložený 
priamo na podlahe alebo tesne pri stenách.( priestor je 
vyžadovaný kvôli kontrole škodcov). 

 6.14 Priestory s kontrolovanou teplotou - Odvod kondenzátu 
musí byť navrhnutý a skonštruovaný tak, aby sa zamedzilo 
riziku mikrobiologickej kontaminácie.  

 Potrubie na odvod kondenzátu musí smerovať do kanalizácie a 
kondenzát nesmie kvapkať na výrobok, materiál, obaly alebo 
výrobné zariadenia.  

 6.14.1 Priestory s kontrolovanou teplotou - Potrubie na odvod 
kondenzátu musí mať blízko podlahy medzeru  s lievikom , 
ktorý zabráni spätnému prúdeniu z kanalizácie do výparníka. 



Sekcia 7: Vzhľad a konštrukcia 

zariadenia 

 7.1.1 Zariadenie – Zariadenia, ktoré sú mimo prevádzky 
musia byť vhodne identifikované a uložené spôsobom, 
ktorý nepredstavuje riziko zranenia osôb a / alebo riziko 
výrobku.  

 

 7.5.1 Konštrukcia- Všetky nové materiály, ktoré 
prichádzajú do kontaktu s potravinou, napr. pracovné 
obaly/tácky, výrobné pásy, krájacie dosky, nádoby pre 
kontakt s potravinami atď., musia spĺňať Nariadenie 
Parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 alebo podobné; 
podľa požiadaviek  krajiny výroby. Musí byť dostupné 
písomné prehlásenie o zhode od výrobcu zariadenia. 

  



Sekcia 8: Zariadenie pre pracovníkov a 

osobné ochranné pomôcky 

 8.1 Zariadenie pre zamestnancov – Vo výrobe a v skladových 
priestoroch nie je dovolené fajčenie (vrátane kancelárií). 

 
 8.9 Pokrývka hlavy - Pokiaľ neexistuje riziko kontaminácie 

výrobku, pokrývka hlavy sa nevyžaduje (napr. umývanie 
prepraviek, prepravné procesy)  

  
 8.9.1 Pokrývka vlasov - Pokrývky vlasov musia byť nosené a 

udržiavané v čistote. 
• Závod musí mať  vlastné pokrývky vlasov 
• Pokrývka musí úplne zakrývať vlasy a uši 
• Rúška na tvár musia byť používané na zakrytie brady a fúzov 
• Ak je pokrývka vlasov zložená dolu z hlavy musí sa  vymeniť 

alebo sa musia pokrývky meniť minimálne každý deň.     

 



Sekcia 8: Zariadenie pre pracovníkov a 

osobné ochranné pomôcky 

 8.10.2 Ochranný odev – Plášte pre vysokorizikové oblasti /oblasti s 
vysokou starostlivosťou musia byť používané iba v týchto oblastiach a 
musia byť chránené pred kontamináciou, keď sú prepravované do 
týchto oblastí. 

 
 8.11.1 Ochranný odev - Ochranný odev, ktorý je nosený nad kolenami, 

musí byť  v nevýrobných priestoroch zoblečený (s výnimkou sieťky na 
vlasy).  

 
 8.12 Ochranný odev - Frekvencia výmeny ochranných odevov (vrátane 

opakovane používaných záster, rukavíc a reflexných viest) a 
jednorazového oblečenia musí byť určená a overovaná. 

 
 8.12.1 Ochranný odev - Zástery a prilby musia byť čistené 

(jednorazové zástery vyhodené) v určených intervaloch.  
 
 8.13 Pranie odevov - Ak je využívaná externá spoločnosť na 

zabezpečovanie prania/čistenia odevov, musí byť schválená a musí byť 
vypracovaná špecifikácia pre čistené odevy (vrátane teploty prania a 
povolených tolerancií). Účinnosť prania musí byť posudzovaná 
vizuálne.    



Sekcia 8: Zariadenie pre pracovníkov a 

osobné ochranné pomôcky 

 8.13.1 Pranie odevov - Pranie odevov  doma nesmie byť 
povolené. Ak nie je možné zaistiť pranie externou  firmou, 
závod musí pranie  zaistiť v prevádzke. 

  
 8.16 Prezliekanie - Ochranný odev sa nesmie obliecť bez 

predchádzajúceho pokrytia hlavy.  
  
 Postup obliekania je nasledovný: 
• Pokrytie hlavy 
• Obutie 
• Umytie a/alebo dezinfekcia rúk 
• Oblečenie ochranného odevu. 
 
 8.16.1 Prezliekanie - Tam kde sú nosené tvárové masky tie by 

mali byť nasadené ešte pred posledným umytím rúk. 



Sekcia 9: Hygiena závodu 

 9.5.1 Čistiace náradie - Viacrázové šnúrové mopy nie sú 
povolené. Použitie iných typov mopov v oblasti výroby musia 
byť založené na hodnotení rizika. 

 Všetky mopy, pokiaľ sú povolené, musia byť čisté v dobrom 
stave a uložené mimo výrobkov a výrobného procesu. 

 
 9.9 Čistiace chemikálie - Čistiace chemikálie sa musia používať 

podľa inštrukcií výrobcu vrátane teploty a riedenia. 
 
 9.14 Výrobné zariadenia - Drezy pre čistenie výrobných 

zariadení musia byť jasne označené, primeranej veľkosti a 
nesmú byť použité pri čistení pomôcok pre čistenie podláh. 

 
 9.18 – Odpad - Vonkajšie nádoby na odpad/kontajnery musia 

byť úplne kryté (ochrana proti škodcom) a izolované. Vonkajšie 
nádoby na odpad/kontajnery, ako aj ich okolie, musia byť 
udržiavané v čistých a hygienických podmienkach.  



Sekcia 10: Osobná hygiena 

 10.2 Umývanie rúk- Kde sú používajú masky, rúška 
na tvár, zamestnanci si musia umyť ruky po ich 
nasadení. 

  
 10.6.2 Náplasť - Na konci dňa alebo smeny, musí byť 

náplasť skontrolovaná.  
 
 10.6.3 Lekárničky - Lekárničky obsahujú zoznam, 

ktorý je kontrolovaný v určených intervaloch. 



  

Sekcia 11: Riadenie procesov 

 
 11.12 Kontrola výrobku - Ak sú prijímané suroviny čerstvé, a 

následne sú zamrazované, závod musí dokázať, že tieto 
suroviny sú vhodné na zamrazovanie, detaily musia byť 
popísané v špecifikácii suroviny a závod musí dokázať, že pred 
zamrazením sú v dobe spotreby/minimálnej trvanlivosti.  

  

 Sekcia 12: Sledovateľnosť 

 

 12.1 Systém sledovateľnosti - Keď je hotový výrobok 
zabezpečený od agenta, potom agent musí byť schopný 
poskytnúť informácie vzťahujúce sa na príjem dodávky, 
množstvo na sklade, množstvo expedované a na sklade. 



Sekcia 13: Riadenie alergénov 

 13.8.1 Oddeľovanie - Výrobky obsahujúce alergény musia byť 
vyrábané vyhradenými zariadeniami, linkami alebo inými 
možnosťami.  

 
  13.10 Rework - Na základe hodnotenia rizika, oleje používané 

na vyprážanie alergénnych výrobkov (napr. mäkkýše, ryba a v 
strúhanke obaľované výrobky) nesmú byť následne používané 
na vypráženie výrobkov neobsahujúcich alergény alebo ak 
obsahujú odlišné alergény.  

 Všetky špecifikácie výrobkov, ktoré neobsahujú alergén musia 
obsahovať túto informáciu.  

 
 13.12.1 Pracovníci - Na základe hodnotenia rizika, pracovníci, 

ktorí vyrábajú alergénny výrobok musia byť jasne 
identifikovateľní napr. odev/ použitie farebného, jednorázového 
ochranného vybavenia. 



Sekcia 14: Riadenie cudzích predmetov 

 14.24 Rôzne predmety - Svorky/spony, dierkovačky, 
špendlíky atď., nie sú povolené vo výrobe, 
výrobných alebo skladovacích priestoroch.  

 

  14.25.1 Riadenie cudzích predmetov - Papierové 
etikety sa v priestoroch s otvorenými potravinami 
používajú minimálne. 

  

 14.31 Audity cudzích predmetov - Periodicky musia 
byť vykonávané audity cudzích predmetov na 
základe hodnotenia rizika. 



  

Sekcia 15: Detekcia cudzích predmetov  

 

 15.24 Cudzie predmety - Musia byť zavedené postupy pre 
prípad nájdenia cudzích predmetov. 

 Musí byť vykonané celkové prešetrenie na uistenie sa, že zdroj 
kontaminácie bol identifikovaný a bol prijatý plán nápravných 
opatrení (a s výrobkom bolo naložené vhodným spôsobom).  

  

 Sekcia 16: Inšpekcia a analýza výrobkov 

 

 16.5 Hlásenie výsledkov - Musia byť zavedené postupy, 
popisujúce hlásenie bežných výsledkov a výsledkov 
nezodpovedajúcim špecifikácii. Nevyhovujúce výsledky 
patogénov sa musia hlásiť Tesco TM.  



Sekcia 17: Voda a odpadová voda 

 17.1 Hodnotenie rizika - Musí byť vykonané hodnotenie rizika, 
týkajúce sa bezpečnosti a kvality vody. Hodnotenie zvažuje aj 
Legionellu a Cryptosporidium. 

  

 17.3.3 Dodávka vody, ľad - Ľad vyrábaný v závode alebo 
nakupovaný musí byť testovaný na mikrobiologické parametre 
tak, ako samotná voda (minimálne každých 6 mesiacov). 

 Manipulácia a skladovanie ľadu musí byť zabezpečené tak, aby 
nepredstavovalo riziko kontaminácie. 

  

 Nakupovaný ľad musí mať certifikát kvality (ako pitná voda), 
vystavovaný každý rok.   

  



Sekcia 18: Označovanie a kódovanie 

výrobkov 

 18.7.2 Prepracovanie označených / kódovaných výrobkov - Opätovné 
označovanie/preznačenie výrobkov, ktoré majú nesprávne označenie 
kvôli tlačovej chybe, alebo inému nesprávnemu vykonaniu označenia, 
musí byť vykonávané a kontrolované vhodným spôsobom.  

 Musia byť o tom vedené záznamy, vrátane detailov  o dôvode 
preznačenia.  

 Preznačenie spôsobom, ktorým sú prekryté pôvodné (nesprávne) 
údaje, nie je povolené.  

 Preznačovanie vrátených/zamietnutých výrobkov môže byť 
vykonávané len podľa popísanej procedúry zo strany Tesco TM s tým, 
že nedôjde k porušeniu teplotného reťazca. 

  
 18.8.1 Kontrola čiarových kódov - Je k dispozícii skener na overenie 

správnosti EAN kódov. 
 
 18.9.1 Overovanie - Ak je zavedený automatický spôsob kódovania a 

kontroly označenia, kontroly musia byť vykonávané minimálne na 
začiatku a na konci výroby daného výrobku. 



Sekcia 19: Kontrola hmotnosti, objemu 

a počtu 

 19.4.3 Automatická kontrola hmotnosti - Musí byť 
zavedený senzor na kontrolu plnosti koša, ktorý 
zastaví linku po dosiahnutí predvoleného počtu 
položiek v nádobe alebo zamietnutých položiek. 

  

 19.9 Sušina / Nálev - Všetky výrobky, pri ktorých sa 
uvádza sušina alebo nálev musia byť overované v 
určených intervaloch pre kontrolu správnosti tohto 
údaju.  



Sekcia 20: Školenia 

 20.4.1 Preukázanie pochopenia - Musí sa vykonávať test na 
preukázanie, že zamestnanci porozumeli informáciám vo vstupnom 
balíčku  chemickým hrozbám alebo procedúram (napr. CCP).  

 Správne odpovede musia byť prediskutované so školiteľmi na 
dosiahnutie úplného porozumenia.  

 Opakované preškolenie musí byť vykonané v oblastiach, v ktorých 
zamestnanci nedosiahli požadovaný stupeň porozumenia.  

  
 20.5.1 Úvodné školenie /Školenie pracovníka v potravinárstve - Všetci 

zamestnanci manipulujúci s potravinami musia absolvovať školenie na 
potravinovú bezpečnosť do 3 mesiacov od nástupu do práce. 

 
 20.5.2 Úvodné školenie - V prípade akýchkoľvek zmien/úprav 

vstupných školiacich materiálov musí byť predložený dôkaz  o tom, že 
všetci zamestnanci boli o týchto zmenách preškolení. 

 
 20.5.3 Úvodné školenie - Musí byť stanovená doba, počas ktorej má 

nový pracovník „osobného trénera“ alebo zvláštny dozor. Na konci 
skúšobnej doby jednotlivých zamestnancov musia byť vyhodnotené ich 
kompetencie/spôsobilosť pre výkon ich práce. 



  

Sekcia 21: Systém riadenia kvality  

 

 Bez zmien. 

  

Sekcia 22: Vývoj výrobku 

 22.1 Výrobné skúšky - Všetky výrobné skúšky musia byť 
zdokumentované a záznamy uchované.  

 

 22.2 Analýza nutričných hodnôt - Pokiaľ sú uvedené nutričné 
hodnoty ako napr. <2% tuku, množstvo omega 3 MK, musia 
byť tieto deklarácie overované za použitia najhoršieho 
možného scenára. 



  

Sekcia 23: Sťahovanie výrobkov/ riadenie  

kríz 

 
 23.6 Simulácia sťahovania/ incident - Musí byť 

vykonávané simulované stiahnutie výrobku z predaja 
mimo pracovných hodín, minimálne každé 2 roky. 

 

Sekcia 24: Interné audity 

 24.3 Plán auditov - Audity musia byť naplánované na celý 
výrobný rok a musí byť stanovená frekvencia a rozsah 
každého z nich. Audity musia byť dokončené podľa plánu. 

 
 24.7 Nápravné opatrenia - V záznamoch o nezhodách 

musia byť detailne popísané všetky nezhody a tieto by 
mali byť použité na zabezpečenie splnenia nápravných 
opatrení a na analýzu trendov.  



  

Sekcia 25: Zákaznícke reklamácie  

 

Bez zmien. 
  

 Sekcia 26: Kontrola škodcov 
 

 26.7 Plán rozmiestenia  staničiek - Závod musí mať 
vypracovaný úplný a detailný plán,  zahŕňajúci presné pozície  
a typy (napr. toxické-jedové/netoxické) všetkých nástrah a 
monitorovacích zariadení (vnútorných aj vonkajších).   

 Všetky návnady musia byť vhodne rozmiestnené. Návnady 
musia byť pripevnené k stenách alebo podlahám, aby nemohli 
byť odstránené.  

 
 Staničky musia byť robustné a zabezpečené proti otvoreniu 

(aby sa zamedzilo odstráneniu nástrahy resp. návnady inou 
osobou ako povereným  zamestnancom zmluvnej spoločnosti 
alebo samotným škodcom).  

 
 Voľné/granulované toxické nástrahy nesmú byť používané vo 

výrobných a skladovacích priestoroch (napr. jedové zrná). Musí 
byť použitý gél alebo bloky. 



Sekcia 26: Kontrola škodcov 

 26.7.1 Plán rozmiestenia  staničiek - Jedové 
nástrahy nesmú byť použité vo výrobných 
priestoroch, kde sa manipuluje s otvorenou 
potravinou, v skladoch alebo pridružených 
priestoroch (pokiaľ tieto nie sú umiestnené vnútri pri 
vstupe k uzavretým servisným priestorom).  

 

 V priestoroch, kde je zjavné zamorenie škodcami, je 
nutné vykonať zásah/obhliadku (či je potrebné 
použitie jedových nástrah) príslušným TTM predtým, 
ako sú použité jedové nástrahy. 



Sekcia 27: Údržba 

 27.14 Údržba - Musí byť zavedený systém, ktorý po 
vykonaní údržbárskych prác (vrátane 
provizórnych/dočasných opráv) stanovuje rozsah 
čistenia pred opätovným uvedením do prevádzky.  

 

 27.15 Údržba - Potravinové a nepotravinové 
mazadlá sú uskladnené zvlášť. Mazacie zariadenia 
sú používané zvlášť pre potravinové a 
nepotravinové mazadlá. 



Sekcia 28: Kalibrácia  

  

 Bez zmien. 

  

Sekcia 29: Program čistenia 

 

 29.4.1 Procedúra čistenia - Každý postup čistenia musí mať 
svoje jedinečné číslo, ktoré sa vzťahuje  k plánu čistenia a 
záznamom závodu. 

 

 Postupy čistenia musia zahŕňať fotografie znázorňujúce 
kľúčové kontrolné body. 

 

 29.30 CIP systémy - Nové CIP zariadenia sú plne automatické.  



Sekcia 30: Doprava 

 30.2 Doprava treťou stranou/zmluvná doprava - Ak sa 
využívajú služby externej dopravnej spoločnosti, všetky 
požiadavky musia byť definované v zmluve, a musia byť 
účinne riadené.  

 

 Toto musí zahŕňať skladovacie podmienky, ktoré sú využívané, 
ako súčasť zmluvy. 

 

 30.4 Údržba a hygiena - Pre všetky vozidlá (vrátane potrubia 
alebo hadíc, napr. pri cisternách na prepravu mlieka) musia 
byť  zavedené a zaznamenávané postupy na vykonávanie 
údržby a hygieny. 

 

 30.6.1 Nakládka - Výrobok je naložený alebo uložený na 
palete spôsobom, ktorý nepredstavuje riziko jeho poškodenia 
alebo ohrozenia jeho bezpečnosti počas prepravy. 



Sekcia 31: Overenie zdravotného stavu 

 

 31.7 Návrat do práce - Osoby, ktoré trpia infekčnými črevnými 
chorobami so zvracaním a/alebo hnačkami, nesmú vstúpiť do 
výrobných/skladovacích priestorov, pokiaľ neskončia všetky 
symptómy (minimálne 48 hodín).  

 
 Určité infekčné ochorenia môžu vyžadovať aj dlhšie časové 

obdobie vylúčenia z práce v závode a potrebu ďalšieho 
lekárskeho vyšetrenia (enterická horúčka, VTEC – verotoxín 
produkujúca Escherichia coli, norovírus, hepatitída A).  

  
 Toto musí zahŕňať skladovacie podmienky, ktoré sú využívané, 

ako súčasť zmluvy. 
 

Sekcia 32: Pracovné agentúry 

 

 Bez zmien. 



Sekcia 33: Životné prostredie 

 Bez zmien. 
 

 Sekcia 34: Etické obchodovanie 

 Bez zmien. 
 

Sekcia 35: Kontrola manažmentu  

 Bez zmien. 



Otázky a odpovede 

    

  


