VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky

Ročník XXXVII

27. január 2005

Čiastka 3

O b s a h:

5.

6.
7.

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. januára 2005 č. 3357/2004-100,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára
2002 č. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín, v znení
výnosu z 21. júla 2004 č. 1968/2004-100
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 12. januára 2005 č. 3301/2004-100,
o normách strát liehu v liehovarníckych závodoch a u ostatných spracovateľov liehu pre jednotlivé
druhy strát a uplatnenie týchto strát liehu na účely oslobodenia od spotrebnej dane z liehu
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky zo 17. januára 2005 č. 3372/2004-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/3/2004 - 100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách, v znení výnosu z 21. júla 2004 č. 1907/2004-100
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VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
zo 17. januára 2005 č. 3357/2004-100,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 21. januára 2002 č. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o prípravkoch na ochranu rastlín, v znení výnosu z 21. júla 2004 č. 1968/2004-100
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 5 a § 15 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z.
o rastlinolekárskej starostlivosti v v znení zákona
č. 471/2001 Z.z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

Čl. I
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 č. 3322/3/
2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti

1

o prípravkoch na ochranu rastlín v znení výnosu z
21. júla 2004 č. 1968/2004-100 sa mení a dopĺňa
takto:

„o) doklad, ktorý oprávňuje fyzickú osobu alebo
právnickú osobu podnikať, a ak nie je v štátnom
jazyku, jeho úradný preklad do štátneho jazyka.“.

1. V § 1 písm. b) sa slová „zoznamu zakázaných
účinných látok uvedených v prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „zoznamu účinných látok, ktoré neboli zaradené do zoznamu povolených
účinných látok uvedených v prílohe č. 2,“.

9. V § 8a ods.1 a 2 sa slová „prílohe č.19“ nahrádzajú slovami „osobitnom predpise5)“.
10. V § 8a ods. 3 písm. b) sa za slovo „rastlín“
vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „vypracovaná v súlade so stanoviskami pracovísk uvedených v § 5 ods. 3“.

2. V § 5 ods. 2 písm. a) piatom bode sa za slovo
„látky“ vkladajú slová „ak o to kontrolný ústav
požiada“.

11. V § 8a ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

3. V § 6 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. Technického a skúšobného ústavu pôdohospodárskeho SKTC – 106,“.

12. § 8a sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Posudky expertných pracovísk požaduje
kontrolný ústav, len ak neboli vypracované v súlade s osobitným predpisom2).

4. V § 6 ods. 8 písm. b) štvrtom bode, šiestom
bode a siedmom bode sa na konci pripájajú
tieto slová: „ak o to kontrolný ústav požiada“.

(5) Žiadosť sa predkladá najneskôr do 31.
marca 2005.“.

5. V § 6 ods. 8 písm. b) sa vypúšťa ôsmy bod.
6. V § 6a odsek 3 znie:
„(3) Súbežný prípravok možno uvádzať do
obehu na územie v Slovenskej republike a používať len na základe rozhodnutia o registrácii
dovozu súbežného prípravku na ochranu rastlín
a jeho používaní (ďalej len „rozhodnutie o registrácii“) vydaného kontrolným ústavom, ktorý obsahuje náležitosti podľa § 9 ods. 5 zákona. Súčasťou rozhodnutia o registrácii je etiketa. Ak ide o
rozdiel koformulantov, farbív, pigmentov a farbiacich látok medzi súbežným prípravkom a referenčným prípravkom kontrolný ústav požiada expertné pracoviská o posúdenie súladu slovného
označenia špecifického rizika a slovného označenia na bezpečné použitie.“.
7. V § 6a ods. 4 písmeno k) znie:
„k) informácia o obale a vzorke obalu, v ktorom
sa bude súbežný prípravok uvádzať do obehu
a používať podľa prílohy č. 10, ak o to kontrolný ústav požiada,“.
8. V § 6a sa odsek 4 dopĺňa písmenom o),
ktoré znie:
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13. V § 10 ods. 1 sa za slová „prílohy č. 8“ vkladá
spojka „a“.
14. V § 10 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f),
ktoré znie:
„f) účinná látka prípravku na ochranu rastlín bola
zaradená do zoznamu účinných látok, ktoré
neboli zaradené do zoznamu povolených účinných látok uvedených v prílohe č. 2.“.
15. V § 10 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4,
ktorý znie:
„(4) Kontrolný ústav môže určiť dobu, do ktorej je potrebné zneškodniť prípravok na ochranu
rastlín, počas ktorej sa môže prípravok na ochranu
rastlín skladovať, počas ktorej je možné prípravok
na ochranu rastlín uvádzať do obehu, do ktorej je
možné použiť prípravok na ochranu rastlín , ktorý
bol podľa ods.3 vyradený z registra.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako
odseky 5 a 6.
16. Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 45/2002 Z. z.
o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi.“.

17. V prílohe č. 1 poradové čísla 75 až 93 znejú:

„
Č. 75
1, 1’- dimetyl - 4, 4’ - bipyridinium
Paraquat
CAS číslo: 468514-7
CIPAC číslo: 56
Č. 76
kyselina 2-[(4,6-dimetoxypyrimidín-2Mesosulfuron
ylkarbamoyl)sulfamoyl]- αCAS číslo:
(metánsulfónamido)-p-toluová
400852-66-6
CIPAC číslo: 441
Č. 77
2-(4,5-dihydro-4-metyl-5Propoxykarbazón
oxo-3-propoxy-1H-1,2,4CAS číslo:
triazol-1-yl) karboxamidosulfonyl
145026-81-9
metylester kyseliny benzoovej
CIPAC číslo: 655
Č. 78
(RS)-3,5-dichlór-N-(3-chlórZoxamide
1-etyl-1-metylacetonyl)-p-toluamid
CAS číslo:
156052-68-5
CIPAC číslo: 640
Č. 79
izopropyl 3-chlorofenylkarbamát
Chlorprofam
CAS číslo: 10121-3
CIPAC číslo: 43
Č. 80
kyselina benzoová
Kyselina
benzoová
CAS číslo: 6585-0
CIPAC číslo: 622
Č. 81
1-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)-3-(3Flazasulfuron
trifluórmetyl-2-pyridylCAS číslo:
sulfonyl)močovina
104040-78-0
CIPAC číslo: 595
Č. 82
metyl N-{2-[1-(4-chlorófenyl)-1HPyraclostrobin
pyrazol-3-yloxymetyl] fenyl} (NCAS číslo:
metoxy) karbamát
175013-18-0
CIPAC číslo: 657

500g /l
(ako paraquat
dichlorid)
930

974
(ako
sodná soľ
propoxykarbazónu)
950

975

990

940

975
výrobná nečistota
dimetylsulfát je
považovaná za
toxikologický
problém a jeho
koncentrácia nesmie
byť vyššia ako
0,0001 %
v technickej účinnej
látke
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Č. 83
5,7- dichlór – 4 (p- fluórfenoxy)
Quinoxyfen
chinolín
CAS číslo:
124495-18-7
CIPAC číslo: 566
Č. 84
racemát obsahujúci
Alfacypermethrin
(S)-α- kyano-3 fenoxybenzyl-(1R)-cisCAS číslo:
3-(2,2-dichlórvinyl)-2,267375-30-8
dimetylcyklopropán karboxylát
CIPAC číslo:
a
(R)-α- kyano-3 fenoxybenzyl-(1S)-cis3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2dimetylcyklopropán karboxylát

970

930 g/kg CIS-2

(= cis-2 izomérový pár cypermethrinu)
Č. 85
metyl N-fenylacetyl-N-2, 6-xylyl-DL960
Benalaxyl
alaninát
CAS číslo:
71626-11-4
CIPAC číslo: 416
Č. 86
3,5-dibróm - 4 - hydroxybenzonitril
970
Bromoxynil
CAS číslo: 168984-5
CIPAC číslo: 87
Č. 87
etyl 3´-fenylkarbamoyloxykarbanilát
minimálne
Desmedipham
970
CAS číslo:
etyl 313684-56-5
fenylkarbamoyloxyfenylkarbamát
CIPAC číslo: 477
Č. 88
4-hydroxy- 3,5- dijodobenzonitrile
960
Ioxynil
CAS číslo:
13684-83-4
CIPAC číslo: 86
Č. 89
metyl 3-(3minimálne
Phenmedipham
metylkarbaniloyloxy)karbanilát,
970
CAS číslo:
13684-63-4
3-metoxykarbonylaminofenyl 3´CIPAC číslo: 77
metylkarbanilát
Č. 90
nerelevantné
množstvo sekundárneho metabolitu 2,
Pseudomonas
3 - deepoxi- 2, 3 dichlororaphis
kmeň: MA 342
dehydro- rizoxínu
CIPAC číslo: 574
(DDR) vo fermentáte
počas formulovania
prípravku nesmie presiahnuť limit kvantifikácie (LOQ) 2mg/ l
4

Č. 91
N-(4-metyl-6-propynyl-pyrimidín-2Mepanipyrim
yl) anilín
CAS číslo:
110235-47-7
CIPAC číslo: 611
Č. 92
(E)-N1-[(6-chlór-3-pyridyl)-metyl]-N2Acetamiprid
kyano-N1-metylacetamidín
CAS číslo:
160430-64-8
CIPAC číslo:
zatiaľ neboli
udelené
Č. 93
(Z)-N-{3-[(6-chlór-3-pyridinyl)Thiacloprid
metyl]-1,3-tiazolán-2-ylidén}CAS číslo:
kyanamid
111988-49-9
CIPAC číslo:631
„.

10. V prílohe č.2 nadpis znie: „Zoznam
účinných látok, ktoré neboli zaradené do
zoznamu povolených účinných látok“.

960

≥ 990

≥ 975

11. V prílohe č. 10 sa text pod tabuľkou
nahrádza novým textom, ktorý znie:

„Prílohy žiadosti o dovoz súbežného prípravku :
1. úradný preklad etikety súbežného prípravku v členskom štáte v tlačenej
verzii

Áno

Nie

2. návrh etikety v slovenskom jazyku dovážaného súbežného prípravku
v tlačenej aj elektronickej verzii

Áno

Nie

3. vzorka súbežného prípravku

Áno

Nie

4. informácie o obale podľa prílohy č. 8 ( bod 4.1) a vzorku obalu, v ktorom Áno
sa bude súbežný prípravok uvádzať na trh v Slovenskej republike a
používať*

Nie

5. karta bezpečnostných údajov súbežného prípravku

Áno

Nie

6. doklad, ktorý oprávňuje fyzickú osobu alebo právnickú osobu podnikať , Áno
a ak nie je v štátnom jazyku jeho úradný preklad do štátneho jazyka.“.

Nie

* Prikladá sa len pre tie súbežné prípravky, ktoré sa nebudú uvádzať v Slovenskej republike do obehu v pôvodnom obale, v ktorom sa
súbežný prípravok uvádza na trh v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, z ktorého sa na územie Slovenskej republiky dováža.“.
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12. Vypúšťa sa príloha č . 19.

13. Príloha č. 20 sa dopĺňa bodmi 37 až 53, ktoré znejú:

„37. Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú.v.
ES L 230 , 19. 08. 1991)
38. Smernica Komisie 93/71/EHS z 27. júla 1993, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica Rady 91/414/
EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú.v. ES L 221 , 31. 08. 1993)
39. Smernica Komisie 94/37/ES z 22. júla 1994, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica Rady 91/414/EHS
o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú.v. ES L 194 , 29. 07. 1994)
40. Smernica Komisie 94/79/ES z 21. decembra 1994, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica Rady 91/
414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú.v. ES L 354 , 31.12.1994
41. Smernica Komisie 95/35/ES z 14. júla 1995, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica Rady 91/414/EHS
o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú.v. ES L 172 , 22. 07. 1995)
42. Smernica Komisie 95/36/ES z 14. júla 1995, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica Rady 91/414/EHS
o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú.v. ES L 172 , 22. 07. 1995)
43. Smernica Komisie 96/12/ES z 8. marca 1996, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica Rady 91/414/
EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú.v. ES L 065 , 15. 03. 1996)
44. Smernica Komisie 96/46/ES z 16. júla 1996, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica Rady 91/414/EHS
o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú.v. ES L 214 , 23. 08. 1996)
45. Smernica Komisie 96/68/ES z 21. októbra 1996, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica Rady 91/414/
EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú.v. ES L 277 , 30. 10. 1996)
46. Smernica Komisie 97/57/ES z 22. septembra 1997, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica Rady 91/
414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú.v. ES L 265 , 27. 09. 1997)
47. Smernica Komisie 2001/36/ES z 16. mája 2001, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica Rady 91/414/
EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú.v. ES L 164 , 20. 06. 2001)
48. Smernica Komisie 2003/112/ES z 1. decembra 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/
414/EHS, aby zaradila účinnú látku paraquat (Ú.v. EÚ L 321, 6.12.2003)
49. Smernica Komisie 2004/62/ES z 26. apríla 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/
EHS, aby zaradila účinnú látku mapanipyrim (Ú.v. EÚ L 125, 28.4.2004)
50. Smernica Komisie 2004/71/ES z 28. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/
EHS, aby zaradila účinnú látku Pseudomonas chlororaphis (Ú.v. EÚ L 127, 29.4.2004)
51. Smernica Komisie 2004/20/ES z 2. marca 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/
EHS, s cieľom zahrnúť chlórprofám ako účinnú látku (text s významom pre EHP)
52. Smernica Komisie 2004/58/ES z 23. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/
EHS, aby sa alfa-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil a phenmedipham zaradili
ako účinné látky (Text s významom pre EHP)
53. Smernica Komisie 2004/99/ES z 1. októbra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/
EHS o zaradení acetamipridu a thiaclopridu medzi účinné látky(Text s významom pre EHP).“.
Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 15. februára 2005.
Zsolt Simon, v. r.
minister
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VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 12. januára 2005 č. 3301/2004-100,
o normách strát liehu v liehovarníckych závodoch a u ostatných spracovateľov liehu
pre jednotlivé druhy strát a uplatnenie týchto strát liehu na účely oslobodenia
od spotrebnej dane z liehu

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 7 zákona č. 467/
2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení
zákona č. 105/2004 Z. z. ustanovuje:

(4) Normy strát liehu sa uplatňujú, ak sa pri ich
výpočte použije základ na výpočet straty liehu určený týmto výnosom a ak hodnota základu je určená z evidencie vedenej primerane podľa osobitného predpisu1), ak straty skutočne vznikli.

§1
Normy strát liehu

(5) Normy strát liehu sa neuplatňujú na straty
liehu, ktoré vznikli pri

(1) Normy strát liehu pre každý druh straty liehu
pre liehovarnícke závody okrem liehovarníckeho
závodu, ktorým je octáreň, sú uvedené v prílohe
č. 1.

a) vývoze liehu na územie tretích štátov po jeho
prepustení do príslušného colne schváleného
určenia a pridelení do colne schváleného určenia spätný vývoz,
b) dovoze liehu z územia tretích štátov, ak nie je
prepustený do príslušného colného režimu,
c) príjme liehu na sklad, ak prevzatie liehu nebolo
v súlade s osobitným predpisom2),
d) doprave, manipulácii a skladovaní liehu v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom
colnom sklade,
e) doprave spotrebiteľského balenia liehu,
f) manipulácii s liehom pri jeho výrobe, spracúvaní, doprave a pri inom nakladaní s liehom,
ktorá je v rozpore s osobitným predpisom3),

(2) Normy strát liehu pre liehovarnícky závod,
ktorým je octáreň a ostatných spracovateľov liehu
sú uvedené v prílohe č. 2.
(3) Pri činnostiach súvisiacich s výrobou liehu,
spracúvaním liehu, uvádzaním liehu na trh, manipuláciou s liehom a iným nakladaním s liehom, ako
aj pri výrobe vonných látok a chuťových látok,
droždia a octu možno uplatniť straty liehu vznikajúce pri

1)

a)
b)
c)
d)
e)

výrobe liehu,
spracúvaní liehu,
manipulácii s liehom,
inom nakladaní s liehom,
výrobe vonných látok, chuťových látok a droždia.

2)

3)

§ 38 až 41 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu
a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 226/
2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách
na usporiadanie technologických zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu o spôsobe vedenia evidencie.
Napríklad zákon č. 105/2004 Z. z., zákon č. 467/2002 Z. z.
o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.
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g) prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia,
h) odcudzení liehu, alebo ak strata liehu vznikne
následkom požiaru, nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci.

b)
c)

§2
Straty liehu pri výrobe liehu
d)
(1) Pri výrobe liehu možno uplatniť stratu liehu
a) rafinačnú, ktorou je rozdiel medzi množstvom
surového liehu použitého na rafináciu vrátane
liehu v iných surovinách použitých na rafináciu
liehu a množstvom vyrobeného rafinovaného
liehu vrátane liehu vo vedľajších produktoch,
t. j. úkvapoch, dokvapoch a pribudline,
b) rektifikačnú, ktorou je rozdiel medzi množstvom
liehu použitého na rektifikáciu a množstvom
vyrobeného rektifikovaného liehu vrátane liehu
vo vedľajších produktoch,
c) dehydratačnú, ktorou je rozdiel medzi množstvom liehu použitého na dehydratáciu vrátane
liehu v pomocných látkach a množstvom vyrobeného bezvodého (dehydrovaného) liehu vrátane množstva liehu vo vedľajších produktoch,
d) regeneračnú, ktorou je rozdiel medzi množstvom liehu nachádzajúceho sa v roztokoch
a odpadoch, z ktorých má byť lieh získaný a množstvom vyrobeného regenerovaného liehu,
e) pri špeciálnej úprave liehu sorpčnými metódami, ktorou je rozdiel medzi množstvom liehu
použitým na špeciálnu úpravu liehu a množstvom
upraveného liehu.
(2) Strata pri výrobe liehu sa neuplatňuje pri
výrobe liehu priamo zo zápary alebo kvasu a ak
kontrolné liehové meradlo je umiestnené len na
konci technologického zariadenia na výrobu liehu.
§3
Straty liehu pri spracúvaní liehu
(1) Pri spracúvaní liehu možno uplatňovať stratu
liehu vznikajúcu pri

e)

(2) Stratu liehu podľa odseku 1 písm. a) nemožno uplatniť, ak sa uplatní strata liehu podľa
§ 4 ods. 1 písm. d) a naopak.
§4
Straty liehu pri manipulácii s liehom
(1) Pri manipulácii s liehom možno uplatniť stratu, ktorá vzniká pri
a) príjme alebo výdaji liehu, a to pri plnení, prečerpávaní alebo vyprázdňovaní prepravných obalov a cisterien v samostatných skladoch liehu4)
a v egalizačných staniciach5),
b) plnení do spotrebiteľského obalu a je rozdielom
medzi množstvom liehu, ktorý obsahuje výrobok určený na plnenie a súčtom jednotlivých
množstiev liehu v naplnených spotrebiteľských
obaloch,
c) príjme a výdaji liehu potrubím medzi liehovarníckymi závodmi jedného výrobcu,
d) skladovaní liehu jeho odparením (skladovacia
strata).
(2) Straty liehu pri manipulácii s liehom nemožno
uplatniť pri manipulácii a skladovaní liehu v spotrebiteľskom obale.
4)

a) stárení, ktorou je rozdiel medzi množstvom liehu
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použitým na stárenie a množstvom liehu po
ukončení technologického procesu stárenia,
egalizácii, ktorou je rozdiel medzi množstvom
liehu pred egalizáciou a po egalizácii,
spracúvaní liehu na liehoviny, ktorou je rozdiel
medzi množstvom liehu použitým na výrobu liehoviny vrátane zložiek obsahujúcich lieh
a množstvom liehu obsiahnutom v liehovine,
denaturácii, ktorou je rozdiel medzi množstvom
liehu pred jeho zmiešaním a po jeho zmiešaní s
denaturačným prostriedkom,
výrobe aróm, t. j. vonných látok a chuťových
látok, ktorou je rozdiel medzi množstvom liehu,
ktorý bol priamo alebo vo forme iných prísad
použitý na výrobu aróm a množstvom liehu,
v hlavnom výrobku a vo vedľajších výrobkoch.

5)

§ 2 ods. 3 písm. i) zákona č. 467/2002 Z. z.
§ 2 ods. 3 písm. j) zákona č. 467/2002 Z. z.

(3) Osobitnú stratu pri manipulácii s liehom
možno uplatniť, ak vzniká pri plnení železničnej
cisterny liehom a pri čerpaní liehu zo železničnej
cisterny v liehovarníckom závode, ktorý za účelom
prepravy liehu medzi železničnou cisternou a liehovarníckym závodom lieh prečerpáva.

značené všetky údaje, a to podľa jednotlivých prepravných obalov. Oprávnený príjemca7) si uplatňuje
stratu na daňovom území.

(4) Stratu liehu podľa odseku 1 nemožno uplatniť, ak sa uplatní strata liehu podľa odseku 3 a naopak.

a) potrubím medzi liehovarníckymi závodmi toho
istého výrobcu,
b) v spotrebiteľskom balení.

§5
Straty liehu pri inom nakladaní s liehom

§6
Použitie noriem strát liehu

(1) Pri inom nakladaní s liehom možno uplatniť
stratu len pri doprave liehu, ktorou je rozdiel medzi
množstvom vyskladneného liehu dodávateľom
a množstvom prijatého liehu odberateľom, ktorý
vznikne

Použitie noriem strát liehu pri zisťovaní zásob
liehu podľa typu liehovarníckeho závodu okrem
liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie
ovocia a použitie noriem strát liehu pre ostatných
spracovateľov liehu je uvedené v prílohe č. 3.

a) odparením liehu počas prepravy liehu,
b) neistotou merania určených meradiel6) u dodávateľa a odberateľa.

§7
Zrušovacie ustanovenie

(2) Do straty pri doprave liehu sa nezapočítava
strata pri manipulácii s liehom pri jeho príjme.
(3) Strata pri doprave liehu je aj strata vzniknutá
prepravou liehu z jednej prevádzkárne do druhej
prevádzkárne u toho istého prevádzkovateľa daňového skladu, ak vznikne skutočný rozdiel v množstve liehu podľa dokladu o presune liehu a podľa
príjmového listu pri preberaní liehu.
(4) Stratu pri doprave liehu možno uplatniť na
základe potvrdených dokladov o príjme liehu odberateľom liehu, ak sú na dodacom liste, príjmovom liste alebo na sprievodnom dokumente vy-

6)

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.

(5) Stratu pri doprave liehu nemožno uplatniť,
ak sa preprava liehu uskutočňuje

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 4. novembra 2003
č. 2915/2003-100 o normách strát liehu prípustných pri prevádzkovaní liehovarníckeho závodu
a iných spracovateľov liehu, použití noriem strát
liehu a alkoholometrických tabuľkách (oznámenie
č. 59/2004 Z. z.).
§8
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 15. februára
2005.
Zsolt Simon, v. r.
minister
7)

§ 27 zákona č. 105/2004 Z. z.
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Príloha č. 1
k výnosu č. 3301/2004-100

NORMY STRÁT LIEHU PRE LIEHOVARNÍCKE ZÁVODY S VÝNIMKOU
LIEHOVARNÍCKEHO ZÁVODU, KTORÝM JE OCTÁREŇ

Strata liehu

Norma
straty liehu
v percentách

A. Strata liehu pri výrobe
liehu

1.

Základ „Z“ na
výpočet straty liehu
v litroch alkoholu

Rafinačná strata liehu

a) 1,10

Rafinácia zo surového liehu
Množstvo liehu použitého
a opakovaná rafinácia na prístrojoch na rafináciu.
všetkých typov.

b) 4,00

Rafinácia zo surového liehu
droždiarenského.

Množstvo liehu použitého
na rafináciu.

c) 2,50

Rafinácia z úkvapov a dokvapov.

Množstvo úkvapov
a dokvapov použitých na
rafináciu.

2.
a) 1,30

0,10

Rektifikačná strata liehu
Rektifikácia v ovocných
liehovaroch.

3.

Množstvo surového alebo
rektifikovaného destilátu
použitého na rektifikáciu.

Strata liehu pri denaturácii

Výroba denaturovaného liehu
v denaturačnom závode.
4. Dehydratačná strata liehu

Množstvo liehu použitého
na denaturáciu.

a) 1,50

Výroba bezvodého liehu zo
surového liehu.

Množstvo liehu použitého
na dehydratáciu.

b) 1,00

Výroba bezvodého liehu
z rafinovaného liehu.

Množstvo liehu použitého
na dehydratáciu.

5.
0,30

1,50

Egalizačná strata liehu
Strata liehu pri miešaní destilátov.

6.
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Špecifikácia stupňa výroby
liehu

Množstvo liehu použitého
na egalizáciu.

Strata liehu pri stárení
Strata liehu stárením.

Množstvo liehu použitého
na stárenie.

7.

Strata liehu pri úprave sorpčnými metódami

a) 1,00

Úprava rafinovaného liehu filtráciou Množstvo liehu použitého
cez aktívne uhlie (karbonizácia) vo na úpravu sorpčnými
výrobni liehovín a egalizačnej
metódami.
stanici.

b) 3,60

Úprava rafinovaného liehu filtráciou Množstvo liehu použitého
cez aktívny aluminokremičitan
na úpravu sorpčnými
(bentonit) vo výrobni liehovín
metódami.
a egalizačnej stanici.
8. Strata liehu pri spracovaní liehu na liehoviny

a) 1,20

Výroba bylinných liehovín
s množstvom bylinného macerátu*
najmenej 30 kg/1 000 l, mliečnych
liehovín a emulzných liehovín.

Množstvo vyrobenej
liehoviny.

b) 0,80

Výroba liehovín neuvedených
v písmene a).

Množstvo vyrobenej
liehoviny.

9.

Strata liehu pri plnení do spotrebiteľského balenia

a) 0,80

Plnenie do spotrebiteľského balenia Množstvo liehu
v spotrebiteľskom balení
s objemom do 0,20 l vrátane.
odovzdané na sklad
hotových výrobkov.

b) 0,50

Plnenie do spotrebiteľského balenia Množstvo liehu
s objemom viac ako 0,20 l a najviac v spotrebiteľskom balení
odovzdané na sklad
do 0,70 l vrátane.
hotových výrobkov.

c) 0,40

Plnenie do spotrebiteľského balenia Množstvo liehu
v spotrebiteľskom balení
s objemom viac ako 0,70 l.
odovzdané na sklad
hotových výrobkov.

d) 0,80

Plnenie liehu s množstvom etanolu Množstvo liehu
najmenej 80 objemových percent do v spotrebiteľskom balení
odovzdané na sklad
spotrebiteľského balenia.
hotových výrobkov.
Manipulácia vo všetkých typoch
Celkový príjem liehu
liehovarníckych závodov.
a celkový výdaj liehu**.

B. Strata liehu pri
manipulácii s liehom

0,10

C. Osobitná strata pri
manipulácii s liehom

0,15

Manipulácia v liehovarníckom
závode, ak je nevyhnutné
prečerpávanie liehu.

Celkový príjem liehu
a celkový výdaj liehu**.
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D. Strata liehu pri
skladovaní

E. Strata pri doprave
liehu

a) 0,15

Skladovanie v nádržiach
z neporézneho materiálu bez ohľadu
na objem a vnútornú povrchovú
úpravu.

Množstvo liehu vyjadrené
ako súčet účtovných zásob
liehu na konci
kalendárneho mesiaca.

b) 0,25

Skladovanie v drevených sudoch
s objemom nad 1 m3.

Množstvo liehu vyjadrené
ako súčet účtovných zásob
liehu na konci
kalendárneho mesiaca.

c) 0,50

Skladovanie v drevených sudoch
s objemom do 1 m3 vrátane.

a) 0,25

Preprava v železničných cisternách
a autocisternách.

Množstvo liehu vyjadrené
ako súčet účtovných zásob
liehu na konci
kalendárneho mesiaca.
Množstvo liehu
vyskladnené dodávateľom.

b) 0,30

Preprava v prepravných obaloch
s objemom do 1 m3.

Množstvo liehu
vyskladnené dodávateľom.

Vysvetlivky:
* Bylinný materiál na prípravu liehoviny obsahuje najmenej 10 kg rastlinného materiálu na 100 kg vyrobeného
macerátu.
** Do základu na výpočet straty liehu sa nezapočítava počiatočná a konečná zásoba liehu a dopravné straty
liehu.
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Príloha č. 2
k výnosu č. 3301/2004-100
NORMY STRÁT LIEHU PRE LIEHOVARNÍCKY ZÁVOD, KTORÝM JE
OCTÁREŇ A OSTATNÝCH SPRACOVATEĽOV LIEHU
Strata liehu
A. Strata liehu pri výrobe
vonných látok
a chuťových látok

B. Strata liehu pri plnení
vonných látok
a chuťových látok do
prepravných obalov

Norma straty
liehu v
percentách

Základ „Z“ na výpočet
straty liehu v litroch
alkoholu

a) 1,00

Výroba vonných látok a
chuťových látok rozpúšťaním
silíc v liehu.

Vyrobené množstvo
vonných látok a chuťových
látok.

b) 1,00

Výroba vonných látok
a chuťových látok na olejovej
báze.

Vyrobené množstvo
vonných látok a chuťových
látok.

c) 5,00

Výroba vonných látok
a chuťových látok destiláciou.

Vyrobené množstvo
vonných látok a chuťových
látok.

d) 3,60

Výroba macerátov.

Vyrobené množstvo
vonných látok a chuťových
látok.

e) 8,00

Výroba macerátov s časom
macerácie viac ako 10 dní
s obsahom rastlinného
materiálu viac ako 10kg/100 kg
vyrobeného macerátu.
Plnenie do prepravného obalu
s objemom do 50 l vrátane.

Vyrobené množstvo
vonných látok a chuťových
látok.

Plnenie do prepravného obalu
s objemom viac ako 50 l.

Množstvo vonných látok
a chuťových látok
odovzdaných na sklad
hotových výrobkov.
Celkový príjem liehu
a celkový výdaj liehu*.
Množstvo liehu vyjadrené
ako súčet účtovných zásob
liehu na konci kalendárneho
mesiaca.

a) 0,50

b) 0,10

C. Strata liehu pri
manipulácii
D. Strata liehu pri
skladovaní

Špecifikácia stupňa výroby
liehu

0,10

Množstvo vonných látok
a chuťových látok
odovzdaných na sklad
hotových výrobkov.

a) 0,10

Skladovanie
v kovových nádržiach bez
ohľadu na objem a vnútornú
povrchovú úpravu.

b) 0,10

Skladovanie v iných nádržiach
bez ohľadu na objem.

Množstvo liehu vyjadrené
ako súčet účtovných zásob
liehu na konci kalendárneho
mesiaca.

c) 0,50

Skladovanie v drevených
sudoch s objemom do 1 m3
vrátane.

Množstvo liehu vyjadrené
ako súčet účtovných zásob
liehu na konci kalendárneho
mesiaca.

d) 0,25

Skladovanie v drevených
sudoch s objemom viac ako
1 m3 .

Množstvo liehu vyjadrené
ako súčet účtovných zásob
liehu na konci kalendárneho
mesiaca.
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E. Strata pri doprave
liehu

a) 0,25

Preprava v železničných
cisternách a autocisternách.

Množstvo liehu vyskladnené
dodávateľom.

b) 0,30

Preprava v prepravných
obaloch s objemom do 1 m3
vrátane.

Množstvo liehu vyskladnené
dodávateľom.

Vysvetlivky:
* Do základu na výpočet straty liehu sa nezapočítava počiatočná a konečná zásoba liehu a dopravné straty liehu.

14

Príloha č. 3
výnosu č. 3301/2004-100
Použitie noriem strát liehu podľa typu liehovarníckeho závodu a pre ostatných spracovateľov liehu
Typ liehovarníckeho
závodu a ostatní
spracovatelia liehu

Rafinačná
strata liehu

Priemyselný liehovar

A

A

N

A

N

Poľnohospodársky
liehovar
Ovocný liehovar
Liehovar s nespojitým
systémom destilácie
a rektifikácie
Droždiareň
Výrobňa bezvodého
liehu
Rafinéria liehu
Samostatný sklad
liehu
Denaturačný závod
Egalizačná stanica

N

N

N

N

N
A

A
A

N
N

N
N

N
N

A
N

Rektifikačná
strata liehu

Strata liehu pri
denaturácii

Dehydratačná
strata liehu

Egalizačná
strata liehu

Norma straty liehu
Strata liehu pri
stárení

Strata liehu pri
úprave
sorpčnými
metódami

Strata liehu pri
spracúvaní na
liehoviny

N

N

N

N

N
N

N
N

N
N

N
A

A
N

N
N

N
N

N
N

Výrobňa liehovín

N

Výrobňa vonných
a chuťových látok
Octáreň
Ostatní spracovatelia
liehu

N

Strata liehu pri
plnení do
spotrebiteľského
balenia alebo do
prepravných obalov
N

Strata liehu pri
výrobe
vonných látok
a chuťových
látok
N

N

N

N

N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

A
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

A
N

N
N

N
A

N
A

N
A

N
N

N
N

N
N

N

N

N

N

A

A

A

A

N

N

N

N

N

N

N

N

N

A

A

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N
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Typ liehovarníckeho
závodu a ostatní
spracovatelia liehu
Priemyselný liehovar
Poľnohospodársky
liehovar
Ovocný liehovar
Liehovar s nespojitým
systémom destilácie
a rektifikácie
Droždiareň
Výrobňa bezvodého
liehu
Rafinéria liehu
Samostatný sklad liehu
Denaturačný závod
Egalizačná stanica

Osobitná strata pri manipulácii

Norma straty liehu
Strata liehu pri manipulácii s liehom
Strata liehu pri skladovaní

Strata pri doprave liehu

N
A

A
A*

A
A

A
A

N
N

A
A

A
A

A
A

N
N

A
A

A
A

A
A

N
N
N
N

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

Výrobňa liehovín

N

A

A

A

Výrobňa vonných
a chuťových látok

N

A

A

A

Octáreň
Ostatní spracovatelia
liehu

N
N

A
A

A
A

A
A

A – norma straty liehu sa určuje
N – norma straty liehu sa neurčuje
* - norma straty sa určuje, len ak sa neuplatňuje osobitná manipulačná strata

16

7

VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 17. januára 2005 č. 3372/2004-100,
ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/3/2004 - 100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca
kontaminanty v potravinách, v znení výnosu z 21. júla 2004 č. 1907/2004-100

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
o potravinách ustanovujú:
Čl. I
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/3/
2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového

kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách (oznámenie č. 241/2004 Z. z.),
v znení výnosu z 21. júla 2004 č. 1907/2004-100
sa dopĺňa takto:
1. V § 3 sa odsek 7 dopĺňa písmenom f), ktoré
znie:
„f) cínu v konzervovaných potravinách, postupuje
sa podľa prílohy č. 3 časť F.“.
2. Príloha č. 3 sa dopĺňa časťou F, ktorá znie:

„Časť F
Metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania na úradnú kontrolu množstva cínu
v konzervovaných potravinách
I. Metódy odberu vzoriek na úradnú kontrolu množstva cínu v konzervovaných potravinách
1. Účel a rozsah
Vzorky určené na úradnú kontrolu obsahu cínu v konzervovaných potravinách sa odoberajú metódami
uvedenými v tejto časti. Takto získané súhrnné vzorky sa považujú za reprezentatívne pre príslušnú

17

vzorkovanú dávku. Množstvá cínu, zistené v laboratórnych vzorkách, sa porovnajú s najvyššími prípustnými
množstvami cínu uvedenými v osobitnom predpise1 ).
2. Vymedzenie pojmov
2.1. Vzorkovaná dávka je vymedzené identifikovateľné množstvo potraviny alebo suroviny dodanej
v rovnakom čase, pri ktorej zamestnanec orgánu potravinového dozoru na základe zistenia určí, že
má spoločné charakteristiky, najmä pôvod, druh, typ balenia, obal, označenie a iné.
2.2. Časť vzorkovanej dávky je časť celej vzorkovanej dávky vymedzená na účely použitia určitej metódy
odberu vzoriek. Každá časť vzorkovanej dávky musí byť fyzicky oddelená a samostatne identifikovateľná.
2.3. Čiastková vzorka je množstvo potravín alebo suroviny odobraté jednorazovo z jedného miesta vzorkovanej dávky alebo jej časti.
2.4. Súhrnná vzorka je vzorka zložená zo všetkých čiastkových vzoriek odobratých zo vzorkovanej dávky alebo jej časti.
2.5. Laboratórna vzorka je vzorka určená pre laboratórium.
3. Všeobecné ustanovenia
3.1. Zamestnanci
Odber vzoriek na úradnú kontrolu môžu vykonávať len kvalifikovaní a odborne spôsobilí zamestnanci
orgánu potravinového dozoru.
3.2. Materiál, z ktorého sa odoberajú vzorky
Z každej vzorkovanej dávky sa musia odoberať vzorky samostatne.
3.3. Opatrenia na ochranu vzoriek
Počas odberu vzorky a jej prípravy sa musí zabrániť akýmkoľvek zmenám, ktoré by mohli ovplyvniť
množstvo cínu, nepriaznivo ovplyvniť analytické stanovenie alebo spôsobiť, že súhrnné vzorky prestanú
byť reprezentatívnymi.
3.4. Odber čiastkových vzoriek
Ak je to možné, čiastkové vzorky sa musia odoberať na rôznych miestach rozložených v celej vzorkovanej dávke alebo jej časti. Nedodržanie tohto postupu sa musí uviesť do protokolu2).
3.5. Príprava súhrnnej vzorky a laboratórnych vzoriek
Súhrnná vzorka sa vytvorí spojením všetkých čiastkových vzoriek. Takáto súhrnná vzorka sa homogenizuje v laboratóriu.

1)

2)
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Nariadenie Komisie (ES) č. 466/2001 z 8. marca 2001, ustanovujúce najvyššie prípustné množstvá niektorých kontaminantov v potravinách v platnom znení (U. v. EÚ, L 077, 16. 3. 2001).
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. marca 2003
č. 451/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca metódy odberu vzoriek a analytické
metódy skúšania zdravotnej neškodnosti a kvality potravín a tabakových výrobkov alebo surovín na ich výrobu (oznámenie č. 118/
2003 Z.z.).

3.6. Vzorky na opakovanie analýzy
V záujme uplatnenia práva, ochrany obchodu a potrieb arbitráže sa musia laboratórne vzorky na
opakovanie analýzy odoberať z homogenizovanej súhrnnej vzorky.
3.7. Balenie a preprava vzoriek
Každá vzorka sa musí vložiť do čistej inertnej nádoby, ktorá poskytuje primeranú ochranu pred znečistením a pred poškodením počas prepravy. Musia sa prijať všetky potrebné ochranné opatrenia,
aby sa zabránilo akýmkoľvek zmenám vzoriek, ku ktorým by mohlo prísť počas ich prepravy alebo
počas ich skladovania.
3.8. Uzatváranie a označovanie vzoriek
Každá vzorka odobratá na úradnú kontrolu sa musí v mieste odberu zapečatiť a označiť. O každom
odbere vzorky sa musí vypracovať protokol, ktorý umožní jednoznačne identifikovať každú vzorkovanú dávku a poskytne všetky dodatočné informácie, ktoré by mohli pomôcť pri jej analýze.
4. Plány odberu vzoriek
Použitá metóda odberu vzoriek musí zabezpečiť, že súhrnná vzorka je reprezentatívna pre kontrolovanú
dávku.
4.1. Počet čiastkových vzoriek.
Najmenší počet čiastkových vzoriek, ktoré treba odobrať z konzerv z jednej vzorkovanej dávky
musí zodpovedať údaju v tabuľke č. 1. Čiastkové vzorky odobraté z každej konzervy musia mať
približne rovnakú hmotnosť a vytvárať spolu súhrnnú vzorku (bod 3.5).
Tabuľka č. 1: Počet konzerv (čiastkových vzoriek), ktoré sa musia odobrať
na vytvorenie súhrnnej vzorky

Počet konzerv v dávke alebo jej časti
1 až 25
26 až 100
> 100

Počet konzerv, ktoré sa musia odobrať
najmenej 1 konzerva
najmenej 2 konzervy
5 konzerv

Najvyššie prípustné množstva cínu uvedené v osobitnom predpise1) sa vzťahujú na obsah každej
konzervy, ale na uľahčenie skúšky je treba pracovať so súhrnnou vzorkou. Ak je výsledok skúšky
pre súhrnnú vzorku nižší, ale tesne pod najvyššou hodnotou a ak je podozrenie, že jednotlivé konzervy
môžu presiahnúť najvyššiu hodnotu, potom možno požadovať ďalšie vyšetrenia.
4.2. Odber vzoriek v štádiu maloobchodného predaja
Odber vzoriek potravín v štádiu maloobchodného predaja sa vykonáva, ak je to možné, v súlade
s uvedenými ustanoveniami na odber vzoriek. Ak to nie je možné, v štádiu maloobchodného predaja
možno použiť iný účinný postup odberu vzoriek za predpokladu, že sa zabezpečí dostatočná reprezentatívnosť odoberanej vzorky.
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5. Vyhodnotenie vzorkovanej dávky alebo jej časti
Kontrolné laboratórium analyzuje laboratórnu vzorku na účely úradnej kontroly najmenej v dvoch
paralelných analýzach a vypočíta priemernú hodnotu výsledkov.
Vzorkovaná dávka je vyhovujúca, ak priemerná hodnota výsledkov nepresiahla príslušnú najvyššiu
hodnotu ustanovenú v osobitnom predpise1) po zohľadnení neistoty merania a po korekcii na výťažnosť.
Vzorkovaná dávka je nevyhovujúca, ak priemer výsledkov, po zohľadnení neistoty merania a po korekcii
na výťažnosť, presahuje bez akýchkoľvek pochybností najvyššie prípustné množstvo podľa osobitného
predpisu1).
II. Príprava vzorky a kritériá analytických metód na úradnú kontrolu množstva cínu v konzervovaných potravinách
1. Preventívne opatrenia a všeobecné opatrenia
Základnou požiadavkou je získať reprezentatívnu a homogénnu laboratórnu vzorku bez zanesenia
sekundárnej kontaminácie.
Zamestnanec vykonávajúci analýzu zabezpečí, aby sa vzorky počas ich prípravy nekontaminovali.
Prístroje prichádzajúce do kontaktu so vzorkou musia byť podľa možnosti vyrobené z inertných materiálov,
napríklad z plastov, ako sú polypropylén, PTFE, ktoré sú očistené kyselinou, aby sa minimalizovalo riziko
kontaminácie. Na otváranie konzerv sa používajú nástroje z vysokokvalitnej nehrdzavejúcej ocele.
Celá vzorka materiálu doručená do laboratória sa použije na prípravu skúšobnej vzorky. Dôkladná
homogenizácia vzorky je podmienkou získania reprodukovateľných výsledkov.
Na prípravu vzorky možno použiť postup podľa príslušnej technickej normy3) alebo iné spoľahlivé
postupy.
2. Úprava vzorky
Súhrnná vzorka sa jemne zomelie (ak je to vhodné) a dôkladne premieša postupom uvedeným v bode
1 na účely dosiahnutia úplnej homogenizácie.
3. Vzorky na opakovanie analýzy
V záujme uplatnenia práva, ochrany obchodu a potrieb arbitráže sa musia vzorky na opakovanie analýzy
odoberať z homogenizovanej laboratórnej vzorky; laboratórne vzorky odoberané orgánmi potravinového
dozoru musia byť dostatočne veľké na to, aby bolo možné vykonať opakovanú analýzu.
4. Analytická metóda, ktorú používa laboratórium a požiadavky laboratórnej kontroly
4.1. Vysvetlenie skratiek
Niektoré najbežnejšie používané skratky, ktorých používanie sa vyžaduje od laboratória, sú:

3)
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STN EN 13804 Požívatiny. Stanovenie stopových prvkov – kritériá metód, všeobecné ustanovenia a príprava vzorky.

r

sr
RSDr
R

sR
RSDR
HORRATr
HORRATR
U

- opakovateľnosť - hodnota, pod ktorou možno s určitou pravdepodobnosťou (obvykle
95 %) očakávať, že absolútna hodnota rozdielu medzi dvomi výsledkami jednotlivých
skúšok, získanými v podmienkach opakovateľnosti (t. j. tá istá vzorka, ten istý pracovník,
to isté prístrojové vybavenie, to isté laboratórium a krátky časový interval) je menšia ako
táto hodnota; z toho vyplýva: r = 2,8 x sr,
- smerodajná odchýlka vypočítaná z výsledkov získaných v podmienkach opakovateľnosti,
- relatívna smerodajná odchýlka vypočítaná z výsledkov získaných v podmienkach
opakovateľnosti [(sr/ x ) x 100], kde x je priemerná hodnota výsledkov zo všetkých
laboratórií a vzoriek,
- reprodukovateľnosť je hodnota, pod ktorou možno s určitou pravdepodobnosťou (obvykle 95 %) predpokladať, že absolútna hodnota rozdielu medzi dvoma výsledkami skúšok
získanými v podmienkach reprodukovateľnosti (t.j. výsledky na rovnakom materiále získané
pracovníkmi v rôznych laboratóriách pomocou normalizovanej skúšobnej metódy) je menšia
ako táto hodnota; z toho vyplýva R = 2,8 x sR,
- smerodajná odchýlka vypočítaná z výsledkov získaných v podmienkach reprodukovateľnosti,
- relatívna smerodajná odchýlka vypočítaná z výsledkov získaných v podmienkach reprodukovateľnosti [(sR / x ) x 100],
- zistená hodnota RSDr, delená hodnotou RSDr vypočítanou z Horwitzovej rovnice za predpokladu r = 0,66 R,
- pozorovaná hodnota RSDR, delená hodnotou RSDR vypočítanou z Horwitzovej rovnice
(b),
= rozšírená neistota merania pri použití faktora rozšírenia 2, ktorá dáva stupeň spoľahlivosti
približne 95 %.

4.2. Všeobecné požiadavky
Analytické metódy používané na úradnú kontrolu potravín musia spĺňať požiadavky podľa osobitného
predpisu4).
4.3. Osobitné požiadavky
Ak na úrovni Spoločenstva nie sú predpísané žiadne osobitné metódy na stanovenie cínu v konzervovaných potravinách, laboratóriá si môžu vybrať akúkoľvek validovanú metódu, ak táto spĺňa kritéria
spoľahlivosti uvedené v tabuľke č. 2.
Ak je to možné, validácia má zahŕňať aj certifikovaný referenčný materiál.
Tabuľka č. 2: Kritériá spoľahlivosti metód analýzy pre cín
Parameter
Použiteľnosť
Limit detekcie
Limit kvantifikácie
Presnosť
Výťažnosť
Špecifickosť
4)

Hodnota/poznámka
potraviny bližšie určené v nariadení (ES) č. 242/2004
najviac 5 mg/kg
najviac 10 mg/kg
hodnoty HORRATr alebo HORRATR menej ako 1,5 pri validácii
80 % až 105 % (ako je uvedené vo výsledkoch validačného procesu)
nezávislé od matrice alebo bez spektrálnych interferencií

§ 11 ods. 2 a 3 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12.
marca 2003 č. 451/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca metódy odberu
vzoriek a analytické metódy skúšania zdravotnej neškodnosti a kvality potravín a tabakových výrobkov alebo surovín na ich výrobu
(oznámenie č. 118/2003 Z. z.).
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4.3.1. Kritéria spoľahlivosti – koncepcia neistoty
Vhodnosť metódy analýzy, ktorú používa laboratórium, možno posúdiť aj pomocou koncepcie
neistoty merania. Laboratórium môže použiť metódu, ktorá poskytuje výsledky v rámci maximálnej
štandardnej neistoty. Maximálnu štandardnú neistotu možno vypočítať podľa vzorca:
Uf = ( LOD / 2) 2 + (0,1C ) 2

kde:
Uf
je maximálna štandardná neistota
LOD
je limit detekcie metódy
C
je príslušná koncentrácia
Ak analytická metóda poskytne výsledky s neistotou merania nižšou ako je maximálna štandardná
neistota, metóda je rovnako vhodná ako metóda, ktorá spĺňa kritériá spoľahlivosti uvedené v tabuľke
č. 2.
4.4. Výpočet výťažnosti a uvádzanie výsledkov
Analytický výsledok sa uvádza opravený (korigovaný) na výťažnosť alebo bez korekcie na výťažnosť.
Musí sa uviesť spôsob uvedenia výsledku a hodnota výťažnosti. Pri kontrole zhody sa používa
analytický výsledok korigovaný na výťažnosť (príloha I bod 5).
Výsledok analýzy sa uvádza vo forme x ± U, pričom x je výsledok analýzy a U je neistota merania.
4.5. Normy kvality pre laboratória
Laboratóriá musia spĺňať požiadavky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/
1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
4.6. Ostatné faktory, ktoré sa zohľadňujú pri analýze
Skúška spôsobilosti
Spôsobilosť laboratória na vykonávanie analýz možno posudzovať podľa účasti vo vhodných skúškach
spôsobilost5 ).
Niektoré z týchto programov sú osobitne orientované najmä na stanovenie cínu v potravinách a účasť
na takomto programe sa odporúča prednostne pred uplatnením všeobecného programu stanovovania
kovov v potravinách.
Interná kontrola kvality
Laboratóriá musia byť schopné preukázať, že využívajú interné postupy na kontrolu kvality.
Príprava vzorky
Pri príprave vzorky treba zaistiť, aby sa do roztoku na analýzu dostal všetok cín zo vzorky. Postup
rozpúšťania vzorky musí prebiehať tak, aby sa nevyzrážali žiadne hydrolyzované zlúčeniny SnIV (t.j.
druhy ako napríklad oxid cíničitý SnO2, Sn(OH)4, SnO2.H2O).
Pripravené vzorky sa musia uchovávať v 5 mol/l HCl. Vzhľadom na to, že SnCl4 je ľahko prchavý,
nemali by sa roztoky variť.”.
5)
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Napríklad podľa ISO/AOAC/IUPAC International Harmonised Protocol for Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories
(uverejnené v J. AOAC International, 1993, 76, 926).

3. Príloha č. 4 sa dopĺňa bodom 17, ktorý znie:
„17. Smernica Komisie 2004/16/ES z 12. februára
2004, ktorou sa ustanovujú metódy na odoberanie vzoriek a metódy analýzy na úradnú
kontrolu obsahu cínu v konzervovaných potravinách (Ú. v. EÚ, L 042, 13.2.2004)“.

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky
Rudolf Zajac, v. r.

Čl. II.
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. marca
2005.

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
Zsolt Simon, v. r.
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