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VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 23. marca 2005 č. 2080/2005-100,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
zo 7. októbra 1997 č. 1497/1/1997 – 100 o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych
zmesí a o hospodárskych krmivách, v znení neskorších predpisov
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky podľa § 4 ods. 2, § 7 ods. 1 a § 22 písmena b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách ustanovuje:

Čl. I
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/1/
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1997-100 o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí a o hospodárskych krmivách v znení výnosu z 31. januára 2002 č. 39/1/2002-100, výnosu
z 12. februára 2003 č. 149/1/2003-100 a výnosu
z 27. októbra 2003 č. 3158/2003-100 sa mení
a dopĺňa takto:
1. V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré
znie:
„f) spĺňajú požiadavky osobitných predpisov1), ak
ide o geneticky modifikovaný organizmus, použitý ako krmivo alebo kŕmne suroviny geneticky modifikované alebo o kŕmne suroviny vyrobené z geneticky modifikovaných organizmov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií
a geneticky modifikovaných organizmoch v znení neskorších
predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú.v. EÚ L 268, 18.10.2003).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003
z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a vysledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES
(Ú.v. EÚ L 268, 18.10.2003).“.

Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou sa
označuje ako odkaz 1a.
2. V § 3 ods. 5 druhá veta znie:
„Informácie o názve a vlastnostiach takejto
kŕmnej suroviny nesmú zavádzať kupujúceho vo
veci skutočnej identity poskytovaného výrobku.“.
3. V § 4 ods. 2 sa odkaz 1a nad slovom „požiadavky“ nahrádza odkazom 1aa vrátane poznámky pod čiarou.
4. V § 6 odsek 1 znie:
„(1) Uvádzať do obehu, používať na kŕmenie
priamo alebo vo forme kŕmnych zmesí možno len
kŕmne suroviny, ktoré majú na obale, etikete alebo
na náveske, a ak ide o voľne ložené kŕmne suro-
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viny, v sprievodnom doklade, dobre viditeľne,
dobre čitateľne, nezmazateľne, v štátnom jazyku
a na zodpovednosť dodávateľa uvedené tieto
údaje:
a) slová „ kŕmna surovina“,
b) názov kŕmnej suroviny podľa prílohy č. 1 časti
C stĺpca 2 a časti D stĺpca 2 alebo názov, pod
ktorým je kŕmna surovina uvádzaná do obehu,
ak ide o kŕmnu surovinu neuvedenú v prílohe
č. 1 v časti C alebo D,
c) návod na použitie, ak je to potrebné,
d) údaje podľa prílohy č. 1 časti A, ak je to potrebné,
e) deklarované ukazovatele podľa prílohy č.1
časti C stĺpcov 4 a 5 alebo časti D stĺpcov 5
a 7 alebo deklarované ukazovatele podľa prílohy č. 1 časti E stĺpca 2, ak ide o kŕmne suroviny neuvedené v prílohe č. 1 v časti C alebo časti D,
f) meno alebo obchodné meno a adresa alebo registrované sídlo výrobného podniku, schvaľovacie číslo, číslo výrobnej šarže alebo akékoľvek iné údaje, ktoré umožňujú vysledovateľnosť kŕmnej suroviny, ak ide o kŕmnu surovinu živočíšneho pôvodu,
g) meno alebo obchodné meno a adresa alebo registrované sídlo osoby, ktorá je zodpovedná
za údaje na označovaní, ak nejde o osobu podľa písmena f),
h) doba použiteľnosti alebo záručná doba, ak je
to potrebné,
i) schvaľovacie číslo výrobcu, ak ide o určité
kŕmne suroviny podľa prílohy č. 1 časti D,
j) slová „Táto kŕmna surovina obsahuje bielkoviny získané z tkanív cicavcov a je zakázané ju
skrmovať prežúvavcom“, ak ide o kŕmne suroviny, ktoré obsahujú bielkoviny získané z
tkanív cicavcov; to platí aj na rybiu múčku,
hydrolyzované bielkoviny získané z peria, rýb,
koží a usní a na dikalciumfosfát získaný z odtučnených kostí; ak je kŕmna surovina zakázaná
na skrmovanie aj iným zvieratám, veta sa upraví
vymenovaním všetkých zakázaných druhov a kategórií zvierat,

k) informácie podľa osobitných predpisov1), ak
ide o kŕmnu surovinu geneticky modifikovanú
alebo o kŕmnu surovinu vyrábanú z geneticky modifikovaných organizmov,
l) údaj o množstve vyjadrený v hmotnostných
jednotkách alebo v objemových jednotkách, ak
ide o kŕmnu surovinu v tekutom stave.“.
5. V § 7 ods. 1 sa v prvej vete za slovo „možno“
vkladá slovo „len“.

vyrábať, uvádzať do obehu a používať vo
výžive zvierat, len ak spĺňajú požiadavky podľa osobitných predpisov4), a ak sú
a) vyrábané a zapracované do kŕmnych
zmesí vo schválených výrobniach,
b) uvádzané do obehu schválenými dodávateľmi,
c) podmienky používania v poľnohospodárskom podniku alebo u akéhokoľvek
chovateľa vopred overené kontrolným
ústavom.“.

6. V § 7 sa vypúšťa odsek 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
7. V § 10 ods. 4 sa slová „uvedenými v prílohe
č. 1 časti D“ nahrádzajú slovami „druhu Candida“.
8. V § 10 odsek 5 znie:
„(5) Kŕmne suroviny podľa prílohy č. 1 časti
D, okrem podskupiny 1.2.1. možno uvádzať do
obehu, len ak výrobca alebo iný dodávateľ spĺňajú
ustanovené požiadavky1aa).“.
9. V prílohe č. 1 časti A bod 12.2. znie:
„12.2. Kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu možno

„4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002
z 3. októbra 2002, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy
týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených
pre ľudskú spotrebu (Ú.v. ES L 273, 10.10.2002) v platnom
znení.
Čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/
2001, ktorým sa ustanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie určitých prenosných spongiformných encefalopátií
(Ú.v. ES L 147, 31.5.2001) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1234/2003 z 10. júla 2003,
ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, IV a XI nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a nariadenie
(ES) č. 1326/2001, ohľadne prenosných spongiformných
encefalopátií a kŕmenia zvierat (Ú.v. EÚ L 173, 11.7.2003).“.

10.V prílohe č. 1 v časti A sa vypúšťajú body
12.3 až 12.12.
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11. V prílohe č. 1 časť D znie:
„Časť D
Špecifické požiadavky na určité kŕmne suroviny
Názov
Označenie látky
skupiny
Názov kŕmnej
podstatnej pre
Kultivačný
Požiadavky na
kŕmsuroviny
výživu alebo
substrát
akostné znaky
nych
identity
kŕmnej suroviny
surovín
mikroorganizmu
(v pôvodnej hmote)
1
2
3
4
5
1.Kŕmne suroviny získané z mikroorganizmov
1.1.
Baktérie
NL
min
68
1.1.1.
1.1.1.1
Methylophilus
Metanol
%
Baktérie Bielkovinový
methylotrophus
Index
kultivo- produkt fermentácie NCIB kmeň 10.515
odrazu min
50
vané na získaný
metanole kultivovaním
Methylophilus
Methylotrophus na
metanole

Druh zvierat

Podrobnosti
o označovaní
(v pôvodnej hmote)

Spôsob
balenia

6

7

8

Ošípané
Teľatá
Hydina
Ryby

Údaje deklarované na
označení produktu:
- názov produktu,
- obsah dusíkatých
látok,
- obsah popola,
- obsah tuku,
- obsah vlhkosti,
- návod na používanie,
- slovná výstraha:
„Zabráňte vdýchnutiu“,
- číslo schválenia*.
Údaje deklarované na
označení kŕmnych
zmesí:
-množstvo produktu
obsiahnuté v krmive.

4

*

1.1.2.
Baktérie
kultivované
na zemnom
plyne

1.1.2.1
Bielkovinový
produkt získaný
kultivovaním:
Methylococcus
capsulatus (Bath),
Alcaligenes
acidorovans,
Bacillus brevis a
Bacillus firmus na
zemnom plyne
a následnou
devitalizáciou ich
buniek

Methylococcus
capsulatus (Bath)
NCIMB kmeň
11132
Alcaligenes
acidorovans
NCIMB kmeň
12387
Bacillus brevis
NCIMB kmeň
13288
Bacillus firmus
NCIMB kmeň
13280

Zemný
NL
plyn:
(približne
91 %
metánu,
5 % etánu,
2 % propánu, 0,5 %
izobutánu,
0,5 % n-butánu, 1 %
ostatných
zložiek),
čpavok,
anorganické
soli

min

65

% Výkrm
ošípaných od 25
do 60 kg
Teľatá od 80 kg
vyššie
Lososy

Údaje deklarované na
označení produktu:
-názov: „Bielkovinový
produkt získaný
kultivovaním
Methylococcus
capsulatus (Bath),
Alcaligenes acidorovans,
Bacillus brevis a
Bacillus firmus na
zemnom plyne“,
- obsah dusíkatých látok,
- obsah popola,
- obsah tuku,
- obsah vlhkosti,
- návod na používanie,
- najvyšší podiel
v krmive: 8 % na
výkrm ošípaných,
8 % pre teľatá, 19 %
pre lososy sladkovodné,
33 % pre lososy
morské,
- upozornenie: „Zabráňte
vdýchnutiu“,
- číslo schválenia*.
Údaje deklarované na
označení kŕmnych
zmesí:
- názov „Bielkovinový
produkt získaný
kultivovaním baktérií na
zemnom plyne“,
-množstvo produktu
obsiahnuté v krmive.

*
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1.2.
1.2.1.
Kvasnice Kvasinky uvedené
v stĺpci 3
kultivované na
substrátoch
živočíšneho alebo
rastlinného pôvodu,
uvedených v stĺpci
4, ktorých bunky sú
usmrtené.

Saccharomyces
cerevisiae
Saccharomyces
carlbergiensis
Kluyveromyces
lactis
Kluyveromyces
fragilis

Candida
guilliermondii
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Melasa,
destilačné
výpalky,
obilniny
a produkty
obsahujúce
škrob,
ovocná
šťava,
srvátka,
kyselina
mliečna
alebo
hydrolyzov
ané
rastlinné
vlákna
Sušina min
Melasa,
destilačné
zvyšky,
obilniny
a produkty
obsahujúce
škrob,
ovocná
šťava,
srvátka,
kyselina
mliečna,
hydrolyzované
rastlinné
vlákna

Všetky
druhy

-

*

16

% Výkrm
ošípaných

-

*

1.3.
Riasy
1.4.
Nižšie
huby
1.4.1.
Produkty
fermentačnej
výroby
antibiotík

1.2.2. Kvasinky
kultivované na
iných substrátoch
ako kvasinky v
bode 1.2.1.
Sušená biomasa rias Kmene riasy
Chlorella
Soendesmus

1.4.1.1.
Mycélium, mokrý
vedľajší produkt
výroby penicilínu,
silážovaný
pomocou
laktobacillus brevis,
plantarum, sake,
collenoid
a streptococcus
lactis kvôli
inaktivácii
penicilínu a tepelne
upravený

Dusíkatá látka
Penicillium
chrysogenum
ATCC 48271

-

Rôzne
zdroje
uhľohydrátov
a produkty
ich
hydrolýzy

-

NL
min
Vlák- max
nina
Popol max

45
8

%
%

7

%

Dusík min
vyjadrený
ako
NL

7

% Prežúvavce,
Ošípané

Označenie musí
obsahovať:
-číslo schválenia*

*

Označenie musí
obsahovať:
- číslo schválenia*

*

Údaje deklarované na
označení produktu:
- názov: “Mycéliová
siláž z výroby
penicilínu“,
- obsah dusíka
vyjadrený ako NL,
- obsah popola,
- obsah vlhkosti,
- druh alebo kategória
zvierat.

*

Údaje deklarované na
označení kŕmnej zmesi:
-názov: “Mycéliová siláž
z výroby penicilínu“
-číslo schválenia*.
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2.Nebielkovinové dusíkaté zlúčeniny
2.1.
2.1.1.
Močovina Močovina, technicky CO(NH2)2
a jej deri- čistá
váty*
2.1.2.
Biuret, technicky
čistý

(CONH2)2 - NH

CO(NH2)2 - H2PO4
2.1.3.
Ureafosfát, technicky
čistý
2.1.4.
Diuretisobutyliden,
technicky čistý
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(CH3)2 - (CH)2 - (NH CO NH2)2

-

Močovina min

97

%

-

Biuret

min

97

%

-

Dusík
Fosfor

min
min

16,5
18

%
%

-

Dusík
Isobutylaldehyd

min

30

%

min

35

%

Označenie kŕmnej
suroviny musí
obsahovať: názov
„Močovina“, ak ide
Prežú- 2.1.1, „ Biuret“, ak
ide o 2.1.2,
vavce „Ureafosfát“, ak ide o
2.1.3,
od
„Diuretisobutyliden“,
ak ide o 2.1.4,
začiat- - obsah dusíka,
- ak ide o 2.1.3 aj
ku
obsah fosforu,
- druh a kategória
prežú- zvierat.
Na označení KZ,
vania musí byť uvedené:
-názov príslušnej
kŕmnej suroviny,
- množstvo kŕmnej
suroviny v KZ,
-percentá NL z
celkového obsahu NL
tvorených z NPN,
-návod na použitie s
uvedením druhu
a kategórie zvierat,
pre ktoré je krmivo
určené a najvyššej
hladiny NPN, ktorá
nesmie byť
presiahnutá v dennej
kŕmnej dávke.

*

*

*

*

2.2.
Amónne
soli

2.2.1.
Laktát amónny
(mliečnan amónny),
vyrobený
fermentačne s
Lactobacillus
bulgaricus

CH3 CHOH COO
NH4

Srvátka

Dusík
min
vyjadrený
ako NL
(Nx6,25)
v pôvodnej
hmote

44

%

Označenie kŕmnej
Prežú- suroviny musí
vavce obsahovať: -názov
od za- „Laktát amónny z
čiatku fermentácie“,
prežú- -obsah vlhkosti,
vania -obsah dusíka,
vyjadreného ako NL,
-obsah popola,
-druh a kategóriu
zvierat.

*

Na označení KZ,
musí byť uvedené:
-názov kŕmnej
suroviny
„Laktát amónny z
fermentácie“,
-obsah kŕmnej
suroviny v KZ,
-percentá NL z
celkového obsahu NL
tvorených z NPN,
-návod na použitie s
uvedením druhu
a kategórie zvierat,
pre ktoré je krmivo
určené a najvyššej
hladiny NPN, ktorá
nesmie byť
presiahnutá v dennej
kŕmnej dávke.
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2.2.2.
Octan amónny vo
vodnom roztoku

CH3 COO NH4

-

Octan
amónny

min

55

%

Prežúvavce
od začiatku
prežúvania

Označenie kŕmnej
suroviny musí
obsahovať:
-názov„Octan
amónny“,
-obsah vlhkosti,
-obsah dusíka,
-druh a kategóriu
zvierat.
Na označení KZ,
ktorá túto kŕmnu
surovinu obsahuje,
musí byť uvedené:
-názov kŕmnej
suroviny
„Octan amónny“,
-obsah kŕmnej
suroviny v KZ,
-percentá NL
z celkového obsahu
NL tvorených z NPN,
-návod na použitie s
uvedením druhu
a kategórie zvierat,
pre ktoré je krmivo
určené a najvyššej
hladiny NPN,
ktorá nesmie byť
presiahnutá v dennej
kŕmnej dávke.
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*

2.2.3.
Síran amónny vo
vodnom roztoku

(NH4)2 SO4

-

Síran
amónny

min

35

%

Prežúvavce
od začiatku
prežúvania

Označenie kŕmnej
suroviny musí
obsahovať: -názov
„Síran amónny“,
-obsah vlhkosti,
-obsah dusíka,
-druh a kategóriu
zvierat,
-ak ide o mladé
zvieratá množstvo
kŕmnej suroviny
v dennej kŕmnej
dávke nesmie
presiahnuť 0,5%.

*

Na označení KZ,
musí byť uvedené:
-názov kŕmnej
suroviny
„Síran amónny“,
-obsah kŕmnej
suroviny v KZ,
-percentá NL z
celkového obsahu NL
vytvorených z NPN,
-návod na použitie s
uvedením druhu a
kategórie zvierat, pre
ktoré je krmivo
určené a najvyššej
hladiny NPN, ktorá
nesmie byť
presiahnutá v dennej
kŕmnej dávke,
11

2.3.
Vedľajšie
produkty
výroby
aminokyselín
fermentáciou

2.3.1
Amónne soli a iné
Koncentrované tekuté dusíkaté látky
vedľajšie produkty z
výroby kyseliny Lglutámovej
fermentáciou
pomocou
Corynebacterium
melassecola

Sacharóza,
melasa,
produkty
obsahujúce
škrob a ich
hydrolyzáty

Dusík
min
vyjadrený
ako NL

48

%

Vlhkosť

28

%

max

-ak ide o mladé
zvieratá, množstvo
kŕmnej suroviny
v dennej kŕmnej
dávke nesmie
presiahnuť 0,5%.
Prežú- Údaje deklarované na
vavce označení produktu:
od
- názov „Vedľajšie
začiat- produkty z výroby
ku
kyseliny L prežú- glutámovej“, ak ide o
vania produkt 2.3.1;
Vedľajšie produkty z
výroby L-lyzínu“, ak
ide o produkt 2.3.2,
-obsah dusíka
vyjadrený ako NL,
–-obsah popola,
–-obsah vlhkosti,
–druh alebo kategória
zvierat,
číslo schválenia*.
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*

2.3.2.
Amónne soli a iné
Koncentrované tekuté dusíkaté látky
vedľajšie produkty z
výroby L-lyzín
monohydrochloridu
fermentáciou
pomocou
Brevibacterium
lactofermentum

Sacharóza,
melasa,
produkty
obsahujúce
škrob a ich
hydrolyzáty

Dusík
min
vyjadrený
ako NL

45

%

Prežúvavce
od
začiatku
prežúvania

Údaje, ktoré sa
deklarujú na označení
kŕmnej zmesi:
- názov „Vedľajšie
produkty z výroby
kyseliny Lglutámovej“, ak ide o
produkt 2.3.1;
„Vedľajšie produkty
z výroby L-lyzínu“,
ak ide o produkt
2.3.2,
–percento dusíka
tvoreného
nebielkovinovým
dusíkom z celkového
obsahu dusíka,
-v návode na
používanie sa pre
každý druh alebo
kategóriu zvierat
uvedie hodnota
celkového obsahu
nebielkovinového
dusíka v dennej
kŕmnej dávke, ktorá
sa nesmie prekročiť.

*
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3. Aminokyseliny a ich soli
3.1.
3.1.1.
Metionín DL - metionín,
*
technicky čistý

3.1.2.
Dihydrát vápenatej
soli N-hydroxymetyl
DL - metionínu,
technicky čistý
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CH3 S(CH2)2 - CH(NH2) - COOH

-

[CH3 S(CH2)2 -CH(NH-CH2 OH)COO]2 Ca . 2H2O

-

3.1.3.
Zinočnatá soľ
metionínu, technicky čistá

[CH3 S(CH2)2 - CH(NH2)-COO]2 Zn

3.1.4.
Koncentrát sodnej
soli DL-metionínu,
tekutý, technicky
čistý

[CH3 S(CH2)2 - CH(NH2)-COO] Na

-

DLmetionín

min

98

%

DLmin
metionín
Formalde max
hyd
Vápnik
min

67

%

14

%

9

%

DLmetionín
Zinok

min

80

%

max

18,5

%

DLmetionín
Sodík

min

40

%

min

6,2

%

Všetky
druhy

Prežúvavce
od začiatku
prežúvania
Prežúvavce
od začiatku
prežúvania
Všetky
druhy

Označenie kŕmnej suroviny musí obsahovať:
-názov
„DL-metionín“, ak ide
o
3.1.1,
„Dihydrát vápenatej
soli N-hydroxymetyl
DL-metionínu“, ak ide
o 3.1.2,
„Zinočnatá soľ DL-metionínu“, ak ide o 3.1.3,
„Koncentrát sodnej
soli DL-metionínu“, ak
ide o 3.1.4,
-obsah vlhkosti,
-obsah DL-metionínu,
-druh a kategóriu
zvierat, ak ide o 3.1.2 a
3.1.3.
-číslo schválenia*.

*

*

*

*

3.2.
Lyzín*

3.1.5.
DL - metionín,
CH3S(CH2)2CH(NH2)-COOH
technicky čistý,
chránený
kopolymerom
vinylpyridinstyrenom

-

3.2.1.
L –lyzín, technicky
čistý

NH2 -(CH2)4 CH(NH2)- COOH

-

3.2.2.
Koncentrovaný Llyzín,
tekutý, bázický

NH2 -(CH2)4 CH(NH2)- COOH

3.2.3.
L – lyzín monohydrochlorid, technicky
čistý
3.2.4.
Koncentrovaný Llyzín
monohydrochlorid,
tekutý

NH2 -(CH2)4 CH(NH2)- COOH . HCl
NH2 -(CH2)4 CH(NH2)- COOH . HCl

DL metionín

min

Kopolymer
vinylpyri- max
dinstyren
L-lyzín

Sacharóza,
L-lyzín
melasa,
škrob
obsahujúce
produkty a
ich
hydrolyzáty
L-lyzín

Sacharóza,
melasa,
škrob
obsahujúce
produkty
a ich
hydrolyzáty

L-lyzín

min

min

min

min

65

%

3

%

98

%

50

78

22,4

%

%

%

Dojnice Označenie kŕmnej suroviny musí obsahovať:
-názov „Metionín,
chránený kopolymerom
vinylpyridinstyrenom“
- obsah DL – metionínu
- obsah vlhkosti
-druh zvierat,
-číslo schválenia*.
Všetky Označenie kŕmnej sudruhy roviny musí obsahovať:
-názov
„L-lyzín“, ak ide o
3.2.1,
Všetky
druhy
„Koncentrovaný L-lyzín, tekutý, bázický“,
ak ide o 3.2.2,
Všetky
druhy

„L-lyzín monohydrochlorid“, ak ide o
3.2.3,

Všetky
druhy

„Koncentrovaný L-lyzín monohydrochlorid,
tekutý“, ak ide o 3.2.4,

*

*

*

*

*

„Síran L-lyzínu a jeho
vedľajšie produkty z
fermentácie“, ak ide o
3.2.5,
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3.2.5.
Síran L-lyzínu a jeho
vedľajšie produkty,
[NH2 - (CH2)4 vyrobené
- CH(NH2) fermentačne
- COOH]2 . H2SO4
s Corynebacterium
glutamicum
3.2.6.
Fosfát L-lyzínu
[NH2 - (CH2)4 a jeho vedľajšie
- CH(NH2) produkty, vyrobené
- COOH] . H3PO4
fermentačne s
Brevibacterium lactofermentum NRRL B - 11470
3.2.
Lyzín*
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3.2.7.
Zmes
L - lyzínu
monohydrochloridu,
technicky čistého
a DL – metionínu,
technicky čistého,
chránená
kopolymerom
vinylpyridinstyrenom

Cukrový sirup, melasa, L-lyzín
zrniny, škrob
obsahujúce
produkty
a ich
hydrolyzáty

CH3S(CH2)2CH(NH2)-COOH

40

%

Všetky
druhy

*

*
Sacharóza,
L-lyzín
amoniak
Fosfor
a rybie šťavy

NH2 -(CH2)4 CH(NH2)- COOH . HCl

min.

„Fosfát L-lyzínu a jeho
vedľajšie produkty z
fermentácie“, ak ide o
3.2.6,
- obsah vlhkosti,
-obsah L-lyzínu,
-číslo schválenia*.

Súčet L lyzínu a
DL metionínu,
z toho:
DL metionín
Kopolymer
vinylpyridinstyren

min
min

min

35
4,3

50

%
%

%

min

15

%

max

3

%

Hydina,
ošípané

Dojnice Označenie kŕmnej
suroviny musí
obsahovať:
- názov „Zmes
L-lyzín
monohydrochloridu
a DL – metionínu,
chránená
kopolymerom
vinylpyridinstyrenom“,
-obsah L – lyzínu,
-obsah DL – metionínu,
-obsah vlhkosti,
-druh zvierat,
-číslo schválenia*.

*

3.3.
Treonín*

3.3.1.
L-treonín, technicky
čistý

CH3 - CH(OH) - CH(NH2) - COOH

-

3.4
3.4.1.
Tryptofán L-tryptofán,
*
technicky čistý

(C8 H5 NH) - CH2 - CH(NH2) - COOH

-

3.4.2.
DL-tryptofán,
technicky čistý

(C8 H5 NH) - CH2 - CH(NH2) - COOH

-

L-treonín min

98

%

L-tryptofán

min

98

%

DLtryptofán

min

98

%

Všetky
druhy

Všetky
druhy

Všetky
druhy

Označenie kŕmnej suroviny musí obsahovať:
-názov „L-treonín“,
-obsah vlhkosti,
-obsah L-treonínu,
-číslo povolenia*.
Označenie kŕmnej suroviny musí obsahovať:
-názov
„L-tryptofán“, ak ide o
3.4.1,
„DL-tryptofán“, ak ide
o 3.4.2,
-obsah vlhkosti,
-obsah L-tryptofánu, ak
ide o 3.4.1,
- obsah DL-tryptofánu,
ak ide o 3.4.2.,
-číslo schválenia*.

*

*

*
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4. Analógy aminokyselín
4.1.
4.1.1.
Analógy Hydroxyanalóg
metionínu metionínu
*
4.1.2.
Vápenná soľ
hydroxy- analógu
metionínu

CH3 S (CH2)2 - CH(OH) – COOH

-

[CH3 S (CH2)2 - CH(OH) – COO] 2 Ca

Celkové
kyseliny min
Monomér
kyseliny min
Monomér
kyseliny min
Vápnik
min

85

%

65

%

83
12

%
%

Označenie kŕmnej suVšetky roviny musí
druhy obsahovať:
-názov podľa stĺpca
2,
-obsah vlhkosti,
-obsah celkových
a monomér kyselín,
Všetky ak ide o 4.1.1,
druhy -obsah monomér
kyselín, ak ide o
4.1.2,
-druh a kategória
zvierat,
-číslo schválenia*.
Označenie KZ musí
obsahovať:
-názov príslušnej suroviny podľa stĺpca
2,
-obsah celkových a
monomér kyselín, ak
ide o 4.1.1,
-obsah monomér
kyselín, ak ide o
4.1.2,
-množstvo kŕmnej suroviny v zložení KZ.
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*

*

4.1.3.
Izopropylester
hydroxyanalógu
metionínu

CH S (CH2)2 - CH(OH) – COOCH(CH3)2

-

Monomér
estery
min
Vlhkosť max

90
1

%
%

Označenie výrobku
Dojnic musí obsahovať
e
- názov:
Izopropylester – 2hydroxy-4metyltiobutanolovej
kyseliny
- číslo schválenia*.

*

Označenie KZ, ktorá
obsahuje tento
výrobok musí
obsahovať tieto
informácie:
-Analóg metionínu:
Izopropylester – 2hydroxy-4metyltiobutanolovej
kyseliny,
-množstvo výrobku
zapracovaného do
kŕmnej zmesi v %.
Poznámka:
* v stĺpci 1: Močovina a jej deriváty, aminokyseliny a hyroxyanalógy aminokyselín od 18. októbra 2004 sú zo zoznamu vypustené a budú
považované za doplnkové látky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových
látkach používané na výživu zvierat.
* v stĺpci 7: Číslo schválenia sa uvádza v zmysle § 6 ods. 1 písm. i).
* v stĺpci 8: Kŕmnu surovinu možno uvádzať do obehu len v uzatvorenom obale.“.
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12. V prílohe č. 2 sa vypúšťa časť C. Zoznam materiálov, ktorých obeh alebo používanie na
účely výživy zvierat sa zakazuje ustanovuje Rozhodnutie Komisie 2004/217/ES z 1.
marca 2004, ktorým sa prijíma zoznam materiálov, ktorých obeh alebo používanie na
účely výživy zvierat je zakázaný (Ú. v. EÚ L 67, 5.3.2004).“.
13. V prílohe č. 2 časť D znie:
„Časť D
Najvyššie prípustné množstvá nežiaducich látok v krmivách

Nežiaduca látka

1.
1. Arzén (As)
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Krmivá

2.
Kŕmne suroviny,
okrem:

Najvyššie prí pustné
množstvo
v mg/kg krmiva
v prepočte na
12% vlhkosť
3.
2

múčky vyrobenej zo sušených tráv, lucerny
alebo ďateliny, sušených repných rezkov
a sušených melasovaných repných rezkov,

4

výliskov z palmových jadier,

41

fosforečnanov a zvápenatených morských
rias,

10

uhličitanu vápenatého,

15

oxidu horečnatého,

20

krmív získaných zo spracovania rýb a iných
morských živočíchov,

151

múčky z morských rias a kŕmnych surovín
pochádzajúcich z morských rias.
Kompletné krmivá,
okrem:

401

kompletných krmív pre ryby a kompletných
krmív pre kožušinové zvieratá.

61

Doplnkové krmivá, okrem minerálnych
a vitamíno - minerálnych zmesí.
Minerálne a vitamíno - minerálne zmesi.

4

2
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2. Olovo (Pb)

3. Fluór (F)

Kŕmne suroviny,
okrem:
zelených krmív, ktoré zahŕňajú seno, siláž,
čerstvú trávu a pod.

10

fosforečňanov a zvápenatených morských
rias,

15

uhličitanu vápenatého,

20

kvasníc.
Kompletné krmivá
Doplnkové krmivá,
okrem:
minerálnych a vitamíno – minerálnych
zmesí.
Kŕmne suroviny,
okrem:

5
5
10
15
150

krmív živočíšneho pôvodu, okrem morských
kôrovcov ako napr. morský krill,

500

fosforečnanov a morských kôrovcov ako
napr. morský krill,

2000

uhličitanu vápenatého,

350

oxidu horečnatého,

600

zvápenatených morských rias.
Kompletné krmivá,
okrem:

1000
150

kompletných krmív pre hovädzí dobytok,
ovce a kozy
1. v laktácii,
.....2. iné,
kompletných krmív pre ošípané,
kompletných krmív pre hydinu,
kompletných krmív pre kurčatá.
Doplnkové krmivá o obsahu ≤ 4 % fosforu.
Doplnkové krmivá o obsahu > 4 % fosforu.
4. Ortuť (Hg)

40

Kŕmne suroviny,
okrem:
krmív získaných zo spracovania rýb a iných
morských živočíchov,
uhličitanu vápenatého.
Kompletné krmivá, okrem kompletných
krmív pre psov a mačky.

30
50
100
350
250
500
125 mg na 1%
fosforu
0,1
0,5
0,3
0,1
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5. Dusitany,
vyjadrené ako NaNO2

6. Kadmium (Cd)

Kompletné krmivá pre psov a mačky.
Doplnkové krmivá, okrem doplnkových
krmív pre psov a mačky.
Rybia múčka.
Kompletné krmivá, vrátane krmív pre vtákov
a akvarijné ryby, okrem krmív pre ostatné
spoločenské zvieratá.
Kŕmne suroviny rastlinného pôvodu.
Kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu,
okrem krmív pre spoločenské zvieratá.
Fosforečnany.
Kompletné krmivá pre hovädzí dobytok,
ovce a kozy, okrem kompletných krmív pre
teľatá, jahňatá a kozľatá.
Ostatné kompletné krmivá, okrem krmív pre
spoločenské zvieratá.
Minerálne a vitamíno – minerálne zmesi.

7. Aflatoxin B1

8. Kyselina
kyanovodíková
(HCN)
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Ostatné doplnkové krmivá pre hovädzí
dobytok, ovce a kozy.
Všetky kŕmne suroviny.
Kompletné krmivá pre hovädzí dobytok,
ovce a kozy,
okrem:
kompletných krmív pre dojné zvieratá,
kompletných krmív pre teľatá a jahňatá.
Kompletné krmivá pre ošípané a hydinu,
okrem mláďat.
Ostatné kompletné krmivá.
Doplnkové krmivá pre hovädzí dobytok,
ovce a kozy, okrem doplnkových krmív pre
dojné zvieratá, teľatá a jahňatá.
Doplnkové krmivá pre ošípané a hydinu,
okrem mláďat.
Ostatné doplnkové krmivá.
Kŕmne suroviny,
okrem:

0,4
0,2
60

15
1
2
0,5 mg na 1%
fosforu,
max 10 mg
1

0,5
0,75 mg na 1%
fosforu,
max. 5 mg
0,5
0,02
0,02
0,005
0,01
0,02
0,01
0,02
0,02
0,005
50

ľanových semien,

250

ľanových extrahovaných šrotov a výliskov,

350

produktov z manioku, extrahovaných šrotov
a výliskov z mandlí.

100

9. Gossypol voľný

10. Theobromin

11. Horčičný olej
prchavý, vyjadrený
ako allylisotiokyanát

Kompletné krmivá,
okrem:
kompletných krmív pre kurčatá.
Kŕmne suroviny,
okrem:

50
10
20

bavlníkových semien,

5000

bavlníkového extrahovaného šrotu
a výliskov.

1200

Kompletné krmivá,
okrem:

20

kompletných krmív pre hovädzí dobytok,
ovce a kozy,

500

kompletných krmív pre hydinu a teľatá,
okrem kompletných krmív pre nosnice,

100

kompletných krmív pre ošípané a králikov,
okrem kompletných krmív pre prasiatka.
Kompletné krmivá,
okrem:
kompletných krmív pre dospelý hovädzí
dobytok..
Kŕmne suroviny,
okrem:

60
300
700
100

repkových extrahovaných šrotov a výliskov.
Kompletné krmivá,
okrem:

4000
150

kompletných krmív pre hovädzí dobytok,
ovce a kozy, okrem mláďat,

1000

kompletných krmív pre hydinu a pre ošípané
okrem prasiatok.
12.
Kompletné krmivá pre hydinu,
Vinyltiooxazolidon
okrem:
kompletných krmív pre nosnice.
13. Námeľ (Claviceps Všetky krmivá s obsahom nešrotovaného
purpurea)
obilia.

500
1000
500
1000
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14. Semená
Všetky krmivá.
a nerozomleté
a nerozdrvené plody
burín, ktoré obsahujú
alkaloidy, glukozidy
alebo iné toxické
látky jednotlivo alebo
v kombinácii, vrátane

3000

durmana zlomocného
(Datura stramonium
L.),

1000

mätonoha mámivého
(Lolium temulentum
L.),

1000

mätonoha
oddialeného
(Lolium remotum
Shrank).
15. Ricín (Ricinus
communis L.),
vyjadrený ako šupky
16. Krotón
(Crotalaria spp.)
17. Aldrin
18. Dieldrin
-jednotlivo alebo
spolu, vyjadrené ako
dieldrin
19. Kamfechlór
(Toxafén)
20. Chlordan - súčet
cis- a trans- izomérov
a oxi-chlordanu,
vyjadrený ako
chlordan
21. DDT – súčet
DDT-, TDE- a DDE izomé-rov, vyjadrený
ako DDT
22. Endosulfán súčet alfa a beta
izomérov a endosulfánsíranu,
vyjadrený ako
endosulfán

1000
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Všetky krmivá.

10

Všetky krmivá.

100

Všetky krmivá, okrem tukov a olejov.
Tuky a oleje.

0,01
0,2

Všetky krmivá.

0,1

Všetky krmivá, okrem tukov a olejov.
Tuky a oleje.

0,02
0,05

Všetky krmivá, okrem tukov a olejov.
Tuky a oleje.

0,05
0,5

Všetky krmivá,
okrem:
kukurice a produktov pochádzajúcich zo
spracovania kukurice,
olejnatých semien a produktov
pochádzajúcich zo spracovania olejnatých
semien,
kompletných krmív pre ryby.

0,1
0,2
0,5
0,005

23. Endrin – súčet
endrínu a delta - keto
– endrinu, vyjadrený
ako endrin
24. Heptachlór - súčet
heptachlóru
a heptachlórepoxidu,
vyjadrený ako
heptachlór
25. Hexachlórbenzol
(HCB)
26. Hexachlórcyklohexan (HCH)

Všetky krmivá, okrem tukov a olejov.
Tuky a oleje.

0,01
0,05

Všetky krmivá, okrem tukov a olejov.
Tuky a oleje

0,01
0,2

Všetky krmivá, okrem tukov a olejov.
Tuky a oleje.

0,01
0,2

26.1. alfa – izoméry

Všetky krmivá, okrem tukov a olejov.
Tuky a oleje.

0,02
0,2

26.2. beta – izoméry

Kŕmne suroviny, okrem tukov a olejov.
Tuky a oleje.
Kŕmne zmesi,
okrem:
krmív pre dojnice.
Všetky krmivá, okrem tukov a olejov.
Tuky a oleje.
a) Všetky kŕmne suroviny rastlinného
pôvodu vrátane rastlinných olejov
a vedľajších produktov.

0,01
0,1
0,01

26.3. gamma izoméry
27. Dioxin – súčet
polychlórovaných
dibenzo – para –
dioxinov (PCDD)
a polychlórovaných
dibenzo - furánov
(PCDF), vyjadrený
ako ekvivalent
toxicity Svetovej
zdravotníckej
organizácie (WHO),
použitím faktorov
ekvivalencie toxicity
WHO - TEFs –
PCDD/F z roku 1997

b) Minerálne suroviny, podľa prílohy č. 1
k výnosu č. 39/1/2002-100.
c) Kaolínová hlina, síran vápenatý dihydrát,
vermikulit, natrolit – fonolit, syntetické
hlinitany vápenaté a klinoptilolit
sedimentárneho pôvodu, ktoré patria do časti
K prílohy 1 výnosu č. 39/3/2002-100.
d) Tuky živočíšneho pôvodu, vrátane
mliečneho tuku a vaječného tuku.
e) Iné produkty zo suchozemských zvierat,
vrátane mlieka, mliečnych produktov, vajec
a vaječných produktov.
f) Rybí olej.

0,005
0,2
2,0
0,75 ng
WHOPCDD/FTEQ/kg2
1,0 ng
WHOPCDD/FTEQ/kg2
0,75 ng
WHOPCDD/FTEQ/kg2
2,0 ng
WHOPCDD/FTEQ/kg2
0,75 ng
WHOPCDD/FTEQ/kg2
6 ng
WHOPCDD/FTEQ/kg2
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g) Ryby a iné morské živočíchy, ich
produkty a vedľajšie produkty, okrem
rybieho oleja bielkovinových hydrolyzátov
z rýb, o obsahu viac ako 20 % tuku3
h) Kŕmne zmesi, okrem krmív pre
kožušinové zvieratá, spoločenské zvieratá
a pre ryby.
i) Krmivá pre ryby a pre spoločenské
zvieratá.
j) Bielkovinové hydrolizáty z rýb, o obsahu
viac ako 20 % tuku.

1,25 ng
WHOPCDD/FTEQ/kg2,3
0,75 ng
WHOPCDD/FTEQ/kg2
2,25 ng
WHOPCDD/FTEQ/kg2
2,25 ng
WHOPCDD/FTEQ/kg2

28. Marhuľa
obyčajná (Prunus
armeniaca L.),
29. Mandľa horká
(Prunus dulcis (Mill)
D.A. Webb var.
amara (DC) Focke =
Prunus amygdalus
Batsch var. amara
(DC) Focke),
30. Buk lesný (Fagus
silvatica L.),
31. Ľaničník siaty
(Camelina sativa L.,
Granta),
32. Madhuka
dlholistá (Madhuca
longifolia L.Macbr
= Bassia longifolia L.
= Illipe malabrorum
Engl.) Madhuka
indická (Madhuca
indica Gmelin
= Bassia latifolia
(Roxb.) = Illipe
latifolia (Roscb.) F.
Mueller),
33. Jatrofa
prečisťujúca
(Jatropha curcas L.),
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Všetky krmivá.

Semená
a ovocie
uvedených
druhov rastlín,
ako aj produkty
z nich môžu
byť prítomné
len v stopových
množstvách,
ktoré
kvantitatívne
nie je možné
stanoviť.

34. Krotón
prečisťujúci (Croton
tiglium L.),
35. Kapusta sitinová
celistvolistá (Brassica
juncea L. Czern.
a Coss. ssp.
integrifolia
(West.)Thell),
36. Kapusta sitinová
pravá (Brassica
juncea L. Czern.
a Coss. ssp. juncea),
37. Kapusta sitinová
žltá (Brassica juncea
L. Czern. a Coss. ssp.
juncea var.lutea
Batalin),
38. Kapusta čierna
(Brassica nigra L.,
Koch),
39. Kapusta žliabkatá
(Brassica carinata
A.Braun),
Ďalšie odporúčané hodnoty

Antimon (Sb)

Kompletné krmivá.

Najvyššie
odporúčané
množstvo
v mg/kg krmiva
v prepočte na
12 % vlhkosť
1

Cín (Sn)

Doplnkové krmivá.
Kompletné krmivá.

2
100

Doplnkové krmivá, okrem minerálnych
a vitamíno - minerálnych zmesí.

200

Minerálne a vitamíno - minerálne zmesi.
Kompletné krmivá.

300
100

Doplnkové krmivá, okrem minerálnych
a vitamíno - minerálnych zmesí.

200

Minerálne a vitamíno - minerálne zmesi.

300

Nežiaduca látka

Hliník (Al)

Krmivá
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Chróm (Cr)
Nikel (Ni)

Kompletné a doplnkové krmivá
Kompletné krmivá.

3
5

Doplnkové krmivá, okrem minerálnych
a vitamíno - minerálnych zmesí.

15

Minerálne a vitamíno - minerálne zmesi.
Kompletné krmivá,
okrem
krmív pre dospelý hovädzí dobytok, ovce
a kozy.
Molybdén (Mo)
Kompletné krmivá.
Zearalenon (F2-toxín) Kŕmne suroviny.
KZ pre prežúvavce, okrem KZ pre plemenné
zvieratá.
Vanád (Va)

Deoxynivalenol
(DON)
T2 - toxín
HT 2 - toxín

Ochratoxín A
Fumonisin B1, B2
a B3 samostatne alebo
v kombinácii
Diquát
Fosforovodík

PCB
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10
10
50
2,5
10
2,0

KZ na výkrm brojlerov, moriek, husí a kačíc.

0,5

KZ pre nosnice a inú hydinu a KZ na výkrm
ošípaných.
Obilniny a vedľajšie produkty z obilnín pre
monogastre.

0,08

Obilniny a vedľajšie produkty z obilnín pre
prežúvavce.
KZ pre dospelé prežúvavce pri spotrebe KZ
nad 5 kg na 1 kŕmny deň.
KZ pre brojlerové kurčatá.
KZ pre znáškovú hydinu.
KZ pre ošípané.
KZ pre znáškovú hydinu.
KZ pre dospelé prežúvavce.
KZ pre ostatné zvieratá.
Kukurica, cirok, ryža.

10

Všetky krmivá.
Všetky krmivá,
okrem:
bielkovinových kŕmnych surovín živočíšneho
pôvodu,
tukov.
Všetky krmivá,
okrem:
kompletných krmív pre kožušinové zvieratá,
produktov zo spracovania mlieka, mliečnych
KZ a KZ ako náhradka mlieka,
tukov,
kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu.

5

2,0
1,0
0,5
0,3
0,01
0,1
0,025
Najvyšší denný
príjem
2 µg/kg živej
hmotnosti
2
0,01
0,02
0,025
0,05
0,5
0,3
1,5
1,0

kongenéry 138
kongenéry 153
Paraquát
Pyrimifosmetyl
Dichlórfos
Chlórpyrifos
Fenitrotion
MCPA (2 - metyl - 4
chlórfrenoxi - octová
kyselina)

Všetky krmivá.
Všetky krmivá.
Všetky krmivá.
Všetky krmivá.
Všetky krmivá.
Všetky krmivá.
Všetky krmivá.
Všetky krmivá.

0,005
0,005
0,01
0,5
0,05
0,05
0,5
0,3

Poznámky:
1. Na požiadanie kontrolného orgánu zodpovedný prevádzkovateľ krmivárskeho podniku,
musí zabezpečiť vykonanie analytického rozboru, ktorým preukáže, že obsah arzénu anorganického pôvodu je nižší ako 2 ppm. Táto analýza, je osobitne dôležitá, ak ide o morské
riasy druhu Hizikia fusiforme.
2. Horná hranica koncentrácie
Horná hranica koncentrácie sa určuje tak, že všetky hodnoty rôznych kongenérov, ktoré sú
namerané pod hranicou stanoviteľnosti sú započítané ako hodnota rovnajúca sa hranici
stanoviteľnosti.
3. Najvyšší prípustný obsah sa nevzťahuje na čerstvé ryby dodávané a používané priamo na
kŕmenie kožušinových zvierat. Ak sa čerstvé ryby používajú na priame kŕmenie spoločenských zvierat, a zvierat v zoologických záhradách a cirkusoch, najvyšší prípustný
obsah je 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg. Produkty a spracované živočíšne bielkoviny
vyrábané z týchto zvierat (kožušinových, spoločenských, cirkusových a zo zvierat chovaných v zoologických záhradách), nesmú vstupovať do potravinového reťazca, a preto sa
nesmú používať na kŕmenie hospodárskych zvierat, ktoré sa chovajú, vykrmujú alebo rozmnožujú na produkciu potravín.“.
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14. Doterajšia príloha č. 9 sa označuje ako príloha č. 7, ktorá znie:
„Príloha č. 7
k výnosu č. 1497/1/1997-100
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1. Smernica Rady 96/25/ES z 29. apríla 1996 o obehu kŕmnych surovín, ktorou sa menia a dopĺňajú
smernice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 82/471/EHS a 93/74/EHS, a ktorou sa zrušuje smernica 77/101/
EHS (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996), v znení smernice Komisie 98/67/ES zo 7. septembra 1998 (Ú. v.
ES L 261, 24.9.1998), v znení smernice Rady z 22. apríla 1999 (Ú. v. ES L 115, 4.5.1999), v znení
Európskeho parlamentu a Rady č. 200/16/ES z 10. apríla 2000 (Ú. v. ES L 105, 3.5.2000) v znení
smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/46/ES z 23. júla 2001 (Ú. v. ES L 234, 1.9.2001)
a v znení nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003, ktorým sa k rozhodnutiu 1999/468/
ES prispôsobujú ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí stanovených v predpisoch Rady prijatých v súlade s konzultačným postupom.
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/2/ES z 28. januára 2002, ktorou sa mení a dopĺňa
smernica Rady č. 79/373/EHS o uvádzaní kŕmnych zmesí do obehu, a ktorou sa zrušuje smernica Komisie 91/357/EHS (Ú. v. ES L 063, 6. 3. 2002).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách
zvierat (Ú. v. ES L 140, 30.5.2002) v znení smernice Komisie 2003/57/ES zo dňa 17. júna 2002 (Ú.
v. EÚ L 151, 19.6.2003), v znení smernice Komisie 2003/100/ES zo dňa 31. decembra 2003 (Ú. v.
EÚ L 285, 1.11.2003) a v znení smernice Komisie 2005/8/ES zo dňa 27. januára 2005 (Ú. v. E Ú L
27, 29.1.2005).
4. Smernica Rady 82/471/EHS z 30. júna 1982, týkajúcej sa určitých produktov používaných vo výžive
zvierat (Ú. v. ES L 213, 21.7.1982) v znení smernice Komisie 84/443/EHS zo dňa 26. júla 1984 (Ú.
v. ES L 245, 14.9.1984), v znení smernice Komisie 85/509/EHS zo dňa 6.novembra 1985 (Ú. v. ES
L 314, 23.11.1985), v znení smernice Komisie 86/530/EHS zo dňa 28. októbra 1986 (Ú. v. ES L
312, 7.11.1986), v znení smernice Komisie 88/485/EHS zo dňa 26. júla 1988 (Ú. v. ES L 239,
30.8.1988), v znení smernice Komisie 89/520/EHS zo dňa 6. septembra 1989 (Ú. v. ES L 270,
19.9.1989), v znení smernice Komisie 90/439/EHS zo dňa 24. júla 1990 (Ú. v. ES L 227, 21.8.1990),
v znení smernice Komisie 93/26/EHS zo dňa 4. júna 1993 (Ú. v. ES L 179, 22.7.1993), v znení
smernice Komisie 93/56/EHS zo dňa 29. júna 1993 (Ú. v. ES L 206, 18.8.1993), v znení smernice
Rady 93/74/EHS zo dňa 13. septembra 1993 (Ú. v. ES L 237, 22.9.1993), v znení smernice Komisie
95/33/ES zo dňa 10. júla 1995 (Ú. v. ES L 167, 18.7.1995), v znení smernice Komisie 2003/104/ES
zo dňa 12. novembra 2003 (Ú. v. EÚ L 295, 13.11.2003) a v znení smernice Komisie 2004/116/ES
z 23. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 379, 24.12.2004).
5. Smernica Komisie 82/475/EHS z 23. júna 1982, ktorou sa ustanovujú kategórie zložiek kŕmnych
zmesí, ktoré možno používať na účely označovania kŕmnych zmesí pre spoločenské zvieratá (Ú. v. L
213, 21.7.1982), v znení smernice Komisie 91/334/EHS zo 6. júna 1991 (Ú. v. L 184, 10.7.1991)
a v znení smernice Komisie 98/67/ES zo 7. septembra 1998 (Ú. v. ES L 261, 24.9.1998).“.
Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2005.
Zsolt Simon, v. r.
minister
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VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 21. októbra 2004 č. 2606/2004-100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca
tabakové výrobky

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:
TRETIA ČASŤ
OSOBITNÉ POŽIADAVKY
DVADSIATA DEVIATA
HLAVA

kové listy môžu byť celé, vyžilené, trhané alebo
lámané. Za tabakovú surovinu sa považuje aj
tabaková fólia a tabakový zvyšok, ak nie je tabakovým výrobkom podľa osobitného predpisu1).
(2) Tabaková fólia je homogenizovaný alebo
rekonštituovaný tabak vyrobený spojením jemne
rozdrobeného tabaku, spracovateľného tabakového zvyšku a tabakového prachu.

TABAKOVÉ VÝROBKY

(3) Tabakový zvyšok je zvyšok z tabakových
listov a ich častí, vznikajúci pri ich spracovaní
a manipulácií s nimi, alebo pri výrobe tabakových
výrobkov.

§1
Úvodné ustanovenia

§3
Používanie zložiek

Táto hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky (ďalej len „potravinový kódex“) upravuje
podrobnosti týkajúce sa výroby a dovozu tabakových výrobkov, označovania tabakových výrobkov, manipuláciu s nimi a ich uvádzanie do
obehu.

(1) Zoznam zložiek, ktoré možno pridávať do
tabakovej suroviny je uvedený v prílohe č. 1.

§2
Vymedzenie pojmov

(3) Zoznam zložiek, ktoré nemožno používať
pri výrobe tabakových výrobkov je uvedený v prílohe č. 3.

(1) Tabaková surovina je prírodne alebo umele
sušený alebo fermentovaný tabakový list rastliny
druhu Nicotiana tabacum, ako aj jej časti; taba-

(2) Zoznam zložiek, ktoré možno používať pri
výrobe jednotlivých kategórií zložiek je uvedený
v prílohe č. 2.

1)

§ 4 ods. 3 písm. c) druhý bod zákona č. 106/2004 Z.z.
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.
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§4
Určovanie prípustného množstva
škodlivých látok
Stanovenie obsahu dechtu, nikotínu, oxidu
uhoľnatého v cigaretách a overovanie údajov
o obsahu dechtu a nikotínu uvádzaných na spotrebiteľských baleniach cigariet sa vykonáva podľa
medzinárodných noriem (ISO)2).
§5
Všeobecné požiadavky na označovanie
tabakových výrobkov
(1) Označovanie tabakových výrobkov uvádzaných do obehu musí spĺňať požiadavky ustanovené týmto výnosom a osobitnými predpismi3).
(2) Tabakové výrobky nemusia byť označené
dátumom minimálnej trvanlivosti ani dátumom
spotreby.
§6
Základné údaje
(1) Na spotrebiteľskom obale tabakového výrobku okrem dodatočných priehľadných obalov
sa v štátnom jazyku uvádzajú tieto údaje:
a) obchodný názov,
b) obchodné meno a sídlo výrobcu, baliarne, distribútora alebo dovozcu,
c) údaj o množstve,
d) pôvod tabakového výrobku,
e) identifikácia dávky, šarže alebo jej ekvivalentu.
2)

3)
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ISO 4387 Cigarety. Stanovenie celkového množstva tuhých
látok a beznikotínovej sušiny použitím analytického nafajčovacieho stroja; ISO 10315 Cigarety. Stanovenie nikotínu
v kondenzátoch dymu. Metódy plynovej chromatografie;
ISO 8454 Cigarety. Stanovenie oxidu uhoľnatého v plynnej
fáze cigaretového dymu. NDIR metóda; ISO 8243 Cigarety.
Odber vzoriek.
Napríklad § 9 a § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších
predpisov, zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov,
zákon č. 106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.

(2) Označovanie tabakového výrobku aj
v iných jazykoch nesmie byť prekážkou čitateľnosti údajov uvádzaných v štátnom jazyku.
§7
Označovanie obchodným názvom
(1) Obchodný názov je názov, pod ktorým sa
tabakový výrobok uvádza do obehu a ktorý vyjadruje jeho podstatu a spôsob použitia.
(2) Obchodný názov tabakového výrobku
môže byť utvorený kombináciou slova a znaku
alebo slova a grafického vyobrazenia s označením
údaja o množstve.
(3) Ochranná známka, obchodná značka, značkové meno, chránený názov alebo iný názov tabakového výrobku nenahrádza údaj podľa odseku 1.
§8
Označovanie obchodného mena a sídla
výrobcu, baliarne, distribútora
alebo dovozcu
(1) Ako sídlo výrobcu, baliarne, distribútora
alebo dovozcu tabakového výrobku sa uvádza
len názov obce.
(2) Z označenia podľa § 6 ods. 1 písm. b) musí
byť zrejmé, či ide o výrobcu, baliareň, distribútora
alebo dovozcu tabakového výrobku.
§9
Označovanie údajov o množstve
(1) Údaj o množstve sa označuje podľa druhu
tabakového výrobku v kusoch (ks) alebo v hmotnostných jednotkách v gramoch (g) alebo v kilogramoch (kg).
(2) Označenie údaja o hmotnosti znamená
hmotnosť tabakového výrobku bez obalu.

(3) Údaj o hmotnosti, ak nie je označený značkou „e“ podľa osobitného predpisu4) sa musí doplniť na obale o označenie zápornej odchýlky hmotnosti podľa osobitného predpisu5). Odchýlku možno označovať v jednotkách hmotnosti alebo v percentách so záporným znamienkom.
(4) Údaj o množstve sa nemusí označovať, ak
je počet alebo hmotnosť výrobku uvedená v označení tabakového výrobku.
§ 10
Označovanie pôvodu
(1) Pôvod tabakového výrobku alebo miesto
pôvodu tabakového výrobku sa uvádza na obale
tabakového výrobku len ak táto informácia už nie
je uvedená v označení výrobcu, alebo ak by jej
neuvedenie mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu.
(2) Tabakové výrobky, ktoré pochádzajú z niektorého členského štátu Európskej únie možno
označiť slovami „Vyrobené v EÚ“.
§ 11
Požiadavky na skladovanie a prepravu
(1) Tabakové výrobky možno skladovať len
v suchých a čistých skladoch a prepravovať
v suchých a čistých dopravných prostriedkoch;
sklady a dopravné prostriedky nesmú mať cudzí
pach.
(2) V skladoch s betónovou podlahou alebo
inou podlahou ako drevenou sa prepravné obaly
tabakových výrobkov ukladajú na drevené suché
palety. Prepravné obaly sa umiestňujú aspoň 50 cm
od stien a okien; musia byť chránené pred pria4)

5)

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky č. 207/2000 Z.z. o označenom spotrebiteľskom balení.
§ 5 ods. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 28. apríla 2004 č. 1178/2004-100, ktorým sa vydáva hlava
Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín (oznámenie č. 265/2004 Z.z.).

mymi poveternostnými vplyvmi, pred zemnou vlhkosťou, sálavým teplom vyhrievacích telies a cudzími pachmi.
§ 12
Požiadavky podľa tohto výnosu sa nevzťahujú
na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené
na trh v inom členskom štáte Európskej únie
v súlade s právom členského štátu, alebo boli uvedené do obehu v súlade s právom niektorého zo
štátov Európskeho združenia voľného obchodu,
ktoré sú súčasne zmluvnou stranou dohody Európskeho hospodárskeho priestoru a Turecka.
§13
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. októbra 1998
č. 2015/1998-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca tabakové výrobky (oznámenie č. 350/1998
Z.z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003
č. 1813/1/2003-100 (oznámenie č. 338/2003 Z.z.).
§ 14
Tento výnos bol prijatý v súlade s príslušným
právnym aktom Európskych spoločenstiev6) pod
číslom notifikácie 2004/0515/SK.
§ 15
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky.
6)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe
pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (U. v. ES L 204, 21. 7. 1998).

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky

Rudolf Zajac, v. r.

Zsolt Simon, v. r.
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Príloha č. 1
k dvadsiatej deviatej hlave tretej časti
potravinového kódexu
Zložky, ktoré možno pridávať do tabakovej suroviny
ČASŤ A
Zložky všeobecne použiteľné
C.E1

Por.
čís.

Zložka

1.

Aromatické zložky a chuťové zložky prírodného pôvodu
alebo chemicky zhodné so zložkami prírodného
pôvodu vhodné na ľudskú výživu, ktoré sú
medzinárodne registrované.
Etylvanilín
108
Alylfenoxiacetát
Anizylacetón
163
Hydroxycitronellal
100
Hydroxicitronellaldietylacetát
44
Hydroxicitronellaldimetylacetát
45
Beta-naftylketón
147
2-fenylpropiónaldehyd
Piperonylizobutyrát
305
Propenylguaetol
170
Chlorid amónny
Alfa-amylškoricový aldehyd
Vanilínacetát
Metyheptínkarbonát
481

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1
2

Kód označenia „C.E“ znamená číslo registrácie Counsil of Europe (júl 1995)
Kód označenia „E“ znamená číslo registrácie v rámci Európskej únie
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E2

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

Požiadavky
na čistotu
zložky

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Por. Zložka
C.E1 E2
Najvyššie prípustné
Požiadavky
čís.
množstvo v hmotnostných
na čistotu
percentách
zložky
16.
6-metylkumarín
17.
Maltol
148
18.
Etylmaltol
692
19.
Zložky od prírody vlastné tabaku
20.
Ovocie, sušené ovocie, ovocná dužina,
ovocná šťava, koncentrovaná ovocná šťava
a ovocný sirup
21.
Koreniny okrem rastlín alebo časti rastlín
uvedených v prílohe č.3
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Sladké drievko (Liguiritiae radix)
Šťava zo sladkého dreva (Lekorica)
Káva, kávoviny a výrobky z nich
Čaj a výrobky obdobné čaju
Kakao a výrobky z kakaa
Liehoviny
Víno aj likérové, dezertné a ovocné
Med
Javorový sirup
Cukry vhodné na ľudskú výživu,
aj karamelizované
Dextríny
Melasa
Pektíny
Škroby aj modifikované chemicky
alebo fyzikálne

440
1400 až
1450

35

Por.
čís.

Zložka

36.
37.

Jedlá soľ
Kyseliny: octová
citrónová
jablčná
vínna
mliečna
jantárová
Pitná voda
Kyselina L-askorbová
Aromatické prípravky získané záhrevom
východzích látok pri teplote nepresahujúcej
180 0C, pričom jedna z východzích látok
je s funkčnou aminoskupinou a ďalšia je
redukujúci cukor (reakčné arómy)

38.
39.
40.

36

C.E1

260
330
296
334
270
363
300

E2

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

Požiadavky
na čistotu
zložky

Por.
čís.

ČASŤ B
Zvlhčovadlá
Zložka
E
Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách
a) Fajčiarsky tabak, cigary, cigarky, cigarety, tabaková fólia a umelý obalový list cigár

1.
2.

Glycerol
Hydrogenovaný glukózový sirup

3.

1,3 butándiol (1,3 butylénglykol)

4.

1,2- propándiol (1,2-propylénglykol)

422

Požiadavky na čistotu
zložky

5 % sušiny výrobku
Číre, bezfarebné, sirupovité
roztoky, pochádzajúce z
glukózového sirupu, určené
na ľudskú výživu a
obsahujúce hydrogenované
sacharidy;D-sorbitu
najmenej 5 % sušiny
zložky
5 % sušiny výrobku

1520

Destilačné rozmedzie pri
101,3 kPa 2070C až 2090C;
index lomu pri 20 0C
nD =1,440 ±0,005; brómové
číslo podľa Kleina najviac
0,1

5 % sušiny výrobku
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Por.
čís.

Zložka

5.

Trietylénglykol

6.

Kyselina trihydrogénfosforečná (ortfosorečná)

7.

Kyselina glycerolfosforečná a jej sodné,
Draselné a horečnaté zlúčeniny

38

E

338

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

Požiadavky na čistotu
zložky

5 % sušiny výrobku

Merná hmotnosť pri 20 0C
1124 až 1126 kg.m-3;
destilačné rozmedzie pri
101,3 kPa 280 až 290 0C ;
index lomu pri 20 0C
nD =1,455 až 1,456; hmotnostný podiel nespáliteľného zvyšku (popola) menej
ako 0,01 %; hmotnostný
podiel nespáliteľného monoetylénglykolu menej ako
0,1 %

5 % sušiny výrobku
5 % sušiny výrobku

Por.
čís.

Zložka

E

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

322

10 % sušiny výrobku

Požiadavky na čistotu
zložky

b) Žuvací tabak
1.

Glycerol

2.

Hydrogenovaný glukózový sirup

Číre, bezfarebné, sirupovité
roztoky,
pochádzajúce
z glukózového
sirupu,
určené na ľudskú výživu a
obsahujúce hydrogenované
sacharidy;
D-sorbitu
najmenej 5 % sušiny
zložky

c) Šnupavý tabak
1.

Hydrogenovaný glukózový sirup

Číre, bezfarebné, sirupovité
roztoky,
pochádzajúce
z glukózového
sirupu,
určené na ľudskú výživu a
obsahujúce hydrogenované
sacharidy;
D-sorbitu
najmenej 5 % sušiny
zložky
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Por.
čís.

Zložka

E

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

2.

Glycerol

422

10 % sušiny výrobku

3.

Kvapalný parafín

905

25 % sušiny výrobku

4.

1,2 –propándiol (1,2 propylénglykol)

1520

5.

1,3 butándiol (1,3 butylénglykol)

40

5 % sušiny výrobku

Požiadavky na čistotu
zložky

Destilačné rozmedzie pri
101,3 kPa 2070C až 2090C;
index lomu pri 20 0C
nD =1,440 ±0,005; brómové
číslo podľa Kleina najviac
0,1

Por.
čís.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ČASŤ C
Lepidlá, pojivá a zahusťovadlá
Zložka
E
Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách
a) Cigary, cigarky, tabakový povrazec, tabaková fólia a umelý obalový list cigár a cigariek
Želatina
Šelak
Kolódium
Celulózoacetát
Etylcelulóza aj hydroxyetylovaná
Metylcelulóza aj hydroxyetylovaná
alebo karboxymetylovaná
Karboxymetylcelulóza, aj metylovaná
a ich soli: sodné, draselné, vápenaté, horečnaté
Karboxymetylškrob

441
904

Mikrokryštalická celulóza
Hydroxypropylcelulóza aj metylovaná
Metyletylcelulóza
Arabská guma
Agar
Kyselina algínová
Algináty: sodný
draselný
vápenatý
horečnatý

460
463
465
414
406
400
401
402
404

Požiadavky na čistotu
zložky

461
466
So stupňom substitúcie najviac 50 % dialdehydškrobu
vyrobeného z oxidovaného
kukuričného škrobu s
množstvom aldehydu najmenej 90 %

41

Por.
čís.

Zložka

E

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Tragantová guma
Karobová guma (svätojánsky chlieb)
Guarová guma
Galaktány aj modifikované
Mannány aj modifikované
Xantánová guma
Karagénan (furcelaran)
Lecitíny
Hydroxyetylcelulóza
Acetylmetylcelulóza

413
410
412

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

415
407
322

b) Tabaková fólia
1.
2.

Glyoxál alebo
Melamín-formaldehydová živica

2 % sušiny výrobku
2 % sušiny výrobku

c) Fajčiarsky tabak
1.
2.

Agar
Arabská guma

406
414

d) Žuvací tabak
1.

42

Arabská guma

414

25 % sušiny výrobku

Požiadavky na čistotu
zložky

ČASŤ D
Zložky ovplyvňujúce horenie cigariet, cigariek, cigár, fajčiarskeho tabaku, tabakovej fólie a umelého obalového listu cigár a cigariek
Por. Zložka
E
Najvyššie prípustné
Požiadavky na čistotu
čís.
množstvo v hmotnostných
zložky
percentách
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Hydroxid hlinitý
Síran hlinitý
Oxid hlinitý
Chlorid amónny
Síran amónny
Hydroxid vápenatý
Síran vápenatý
Síran draselný
Oxid horečnatý
Hydroxid horečnatý
Síran horečnatý
Hydrogénsíran sodný
Mastenec
Oxid titaničitý
Močovina
Uhličitany:
sodný
draselný
vápenatý
amónny
Mravčany sodný, draselný, vápenatý, amónny
Octany:
sodný
draselný
vápenatý
amónny

520
510
517
526
516
515
530
528
518
514
553b
171
927b
500
501
170
503
262
261
263

43

Por.
čís.

Zložka

E

19.

Jablčnany:

350
351
352

20.

21.

22.

23.

24.

44

sodný
draselný
vápenatý
amónny
Citrany:
sodný
draselný
vápenatý
amónny
Vínany:
sodný
draselný
vápenatý
amónny
Mliečnany: sodný
draselný
vápenatý
amónny
Fosforečnany: sodný
draselný
vápenatý
amónny
Sulfamínany: sodný
draselný
vápenatý
amónny

331
332
333
380
335
336
354
325
326
327
339
340
341

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

Požiadavky na čistotu
zložky

Por.
čís.

Zložka

E

25.

Jantárany:

363

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

sodný
draselný
vápenatý
amónny
Aktívne uhlie (carbo medicinalis)
Hlinitokremičitany prírodné a umelé – sodné,
draselné, vápenaté, horečnaté, hlinité,
železnaté a železité
Organické kyseliny s reťazcom C12 až C 20
a ich vápenaté a draselné soli
Hydroxid amónny
Hydroxid draselný
Hydroxid sodný
Hydrogénuhličitan sodný
Oxid vápenatý
Chlorid vápenatý
Chlorid horečnatý
Chlorid draselný
Síran hlinitodraselný
Vínan sodnodraselný
Horečnaté soli kyseliny uhličitej, mravčej,
octovej, jablčnej, citrónovej, vínnej, mliečnej,
fosforečnej, sulfamínovej a jantárovej

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

Požiadavky na čistotu
zložky

153
153

527
525
524
500
529
509
511
508
522
337
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ČASŤ E
Zložky pre umelý obalový list cigár a cigariek a tabakovú fóliu
Por.
čís.

Zložka

E

1.

Celulóza obsahujúca zložky uvedené v časti C
písm. a) a v časti D tejto prílohy

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

Požiadavky na čistotu
zložky

ČASŤ F
Konzervačné zložky na tabakovú fóliu
Por.
čís.

Zložka

E

1.

Kyselina sorbová a jej soli:
sodná
draselná
vápenatá
(ako kyselina sorbová)

200

2.

Kyselina benzoová a jej soli:
sodná
draselná
vápenatá
(ako kyselina benzoová)

210
211
212
213

3.

Estery kyseliny para-hydroxybenzoovej a ich
sodné soli (ako kyselina para-hydroxybenzoová)

214 0,5 % sušiny výrobku
až 219

46

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách
0,2 % sušiny výrobku

202
203
0,5 % sušiny výrobku

Požiadavky na čistotu
zložky

Por.
čís.

Zložka

E

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

4.
5.

Tiabendazol
Kyselina boritá a jej soli
sodná (borax)
draselná

233
284
285

0,6 % sušiny výrobku

Požiadavky na čistotu
zložky

Ak sa tieto konzervačné zložky použijú vo vzájomnej zmesi, vypočíta sa najvyššie prípustné množstvo jednotlivých látok takto:
K1
Kn
HM= ––––- x 100 + .... + –––– x 100 ≤ 100 %
HMn
HM1
HM
K1
HM1
Kn
HMn

najvyššie prípustné množstvo zmesi konzervačnej zložky v sušine tabakového výrobku (v percentách)
koncentrácia konzervačnej zložky „1“ v sušine tabakového výrobku (v percentách)
najvyššie prípustné množstvo konzervačnej zložky „1“ (v percentách)
koncentrácia konzervačnej zložky „n“ v sušine tabakového výrobku (v percentách)
najvyššie prípustné množstvo konzervačnej zložky „n“ (v percentách)
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ČASŤ G
Farbivá
Por.
čís.

Zložka

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách
a) Na umelý obalový list cigár, cigariek a tabakovú fóliu

Požiadavky na čistotu
zložky

1.

Kyselina humínová a jej alkalické soli

Tieto zložky nesmú obsahovať extrahovateľné polycyklické
aromatické
uhľovodíky s tromi jadrami
a viacerými jadrami

2.

Vodný extrakt z rešetliaka prečisťujúceho
(Rhamnus cathartica)
Vodný extrakt z jadrovníka kampeškovníka
Obyčajného (Haematoxylon campechianum)
Vodný extrakt z maklury oranžovej
(Maclura aurandiaca)
Aktívne uhlie (carbo medinalis)
Brilantná čierna PN (BN)
Košenilová červená A
Azorubín
Žltá SY (FCF)
Oranž GGN
Indigotín
Amarant
Tartazín
Kurkumín
Riboflavín
Erytrozín

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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E

153
151
124
122
110
111
132
123
102
100
101
127

Por.
čís.

Zložka

17.
18.
19.

Chinolínová žltá
104
Patentná modrá V
131
Chlorofyl
140
a jeho komplexy s meďou
141
Karamel obyčajný (cukrový kulér)
150a
Kaustický sulfitový karamel
159b
Amoniakový karamel
150c
Amoniakovo sulfitový karamel
150d
Xantofyly
161
Zložky uvedené v bodoch 5 až 24 a ich zlúčeniny
s hliníkom,vápnikom a horčíkom (tzv. laky)
Alazarínový alumíniový lak
Antrachinńová modrá
130
Síran bárnatý (pigmentová beloba 21)
Čierna 7984
152
Uhličitan vápenatý
170
Chrysoin S
103
Košenila (karmín)
120
Prášok z kokosovej škrupiny
Para žltá AB
Citrusová červená (orsille)
121
Ponceau 6R
126
Šarlátová červená (šarlach GN)
125
Lastúrová zlatá
Ultramarínová modrá
Ostatné farbivá uvedené v tabuľke č.1 prílohy č.1 k dvanástej hlave druhej časti potravinového kódexu

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

E

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

Požiadavky na čistotu
zložky
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Zložka
čís.

E

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

b) Žuvací tabak
1.
2.

Síran železitý
Tanín

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

c) Šnupavý tabak
Síran železitý
Tanín
Oxidy železa
Aktívne uhlie (carbo medicinalis)
Indigotín
Chlorid amónny
Chlorid vápenatý
Karbamát amónny
Uhličitan sodný
Uhličitan vápenatý

50

172
153
132
510
509
500
170

Požiadavky na čistotu
zložky

Por.
čís.

Zložka

E

1.
2.
3.
4.
5.

a) Žuvací tabak
Chlorid amónny
Síran hlinitodraselný
Chlorid vápenatý
Kyslý vínan draselný (vínny kameň)
Sacharín

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

b) Šnupavý tabak
Droždie
Jedlé tuky a oleje
Semená stromov rodu Dipteryx, zbavené kumarínu
Amóniumkarbamát (soľ jelenieho rohu)
Uhličitan sodný
500
Uhličitan draselný
501
Uhličitan vápenatý
170
Chlorid amónny
510
Hydroxid amónny
527
Chlorid vápenatý
509
Hydroxid vápenatý
526
Kyslý vínan draselný (vínny kameň)
1,3-butándiol (1,3-butylénglykol)

ČASŤ H
Ostatné prísady
Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

Požiadavky na čistotu
zložky

510
522
509
954

0,003 % kumarínu

Destilačné rozmedzie pri
101,3 kPa 2070C až 209 C;
index lomu pri 20 0C
nD =1,440 ±0,005; brómové
číslo podľa Kleina najviac
0,1
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Príloha č. 2
k dvadsiatej deviatej hlave tretej časti
potravinového kódexu
Zložky, ktoré možno používať na výrobu jednotlivých kategórií zložiek
ČASŤ A
Por.
čís.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1
2

Zložky všeobecne použiteľné
Zložka
C.E1
E2
Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách
Aromatické zložky a chuťové zložky prírodného pôvodu
alebo chemicky zhodné so zložkami prírodného
pôvodu vhodné na ľudskú výživu, ktoré sú
medzinárodne registrované
Etylvanilín
108
Alylfenoxiacetát
Anizylacetón
163
Hydroxycitronellal
100
Hydroxicitronellaldietylacetát
44
Hydroxicitronellaldimetylacetát
45
Beta-naftylketón
147
2-fenylpropiónaldehyd
Piperonylizobutyrát
305
Propenylguaetol
170
Chlorid amónny
Alfa-amylškoricový aldehyd
Vanilínacetát
Metylheptínkarbonát
481

Požiadavky
na čistotu
zložky

Kód označenia „C.E“ znamená číslo registrácie Counsil of Europe (júl 1995)
Kód označenia „E“ znamená číslo registrácie v rámci Európskej únie
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Por.
čís.

Zložka

16.
17.
18.
19.
20.

6-metylkumarín
Maltol
Etylmaltol
Zložky od prírody vlastné tabaku
Ovocie, sušené ovocie, ovocná dužina,
ovocná šťava, koncentrovaná ovocná šťava
a ovocný sirup
Koreniny, okrem rastlín alebo časti rastlín
uvedených v prílohe č.3 tejto hlavy
potravinového kódexu
Sladké drievko (Liguiritiae radix)
Šťava zo sladkého dreva (Lekorica)
Káva, kávoviny a výrobky z nich
Čaj a výrobky obdobné čaju
Kakao a výrobky z kakaa
Liehoviny
Víno aj likérové, dezertné a ovocné
Med
Javorový sirup
Cukry vhodné na ľudskú výživu,
aj karamelizované
Dextríny
Melasa
Pektíny
Škroby aj modifikované chemicky
alebo fyzikálne
Jedlá soľ

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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C.E1

148
692

440
1400 až
1450

E2

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

Požiadavky
na čistotu
zložky

Por.
čís.

Zložka

C.E1

37.

Kyseliny: octová
citrónová
jablčná
vínna
mliečna
jantárová
Pitná voda
Kyselina L-askorbová
Aromatické prípravky získané záhrevom
východzích látok pri teplote nepresahujúcej
180 0C, pričom jedna z východzích látok
je s funkčnou aminoskupinou a ďalšia je
redukujúci cukor (reakčné arómy)

260
330
296
334
270
363

38.
39.
40.

E2

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

Požiadavky
na čistotu
zložky

300
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ČASŤ B
Zložky na výrobu lepidiel, pojív a zahusťovadiel na cigaretové záložky, filtrové prebaly, náustkové papiere a náustky
Por.
čís.

Zložka

E

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Želatina
Šelak
Kolódium
Celulózoacetát
Etylcelulóza aj hydroxyetylovaná
Metylcelulóza aj hydroxyetylovaná
alebo karboxymetylovaná
Karboxymetylcelulóza, aj metylovaná
a ich soli: sodné, draselné, vápenaté, horečnaté
Karboxymetylškrob

441
904

Mikrokryštalická celulóza
Hydroxypropylcelulóza aj metylovaná
Metyletylcelulóza
Arabská guma
Agar
Kyselina algínová
Algináty: sodný
draselný
vápenatý
horečnatý
Tragantová guma

460
463
465
414
406
400
401
402
404

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
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Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

Požiadavky na čistotu
zložky

461
466
So stupňom substitúcie najviac 50 % dialdehydškrobu
vyrobeného z oxidovaného
kukuričného škrobu s
množstvom aldehydu najmenej 90 %

413

Por.
čís.

Zložka

E

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Karobová guma (svätojánsky chlieb)
410
Guarová guma
412
Galaktány aj modifikované
Mannány aj modifikované
Xantánová guma
415
Karagénan (furcelaran)
407
Lecitíny
322
Hydroxyetylcelulóza
Acetylmetylcelulóza
Zmesi
a) vodných disperzií polyvinylacetátu, aj čiastočne
hydrolyzované alebo z kopolymérov vinylacetátu
s vinylestermi alifatických nasýtených organických
kyselín s reťazcom C12 až C 18 alebo s etylénom

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

Požiadavky na čistotu
zložky

b) vodných roztokov polyvinylalkoholu; do týchto zmesí
možno pridávať glycerolacetáty.

56

ČASŤ C
Zložky určené na ovplyvnenie horenia cigaretového papiera
E
Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

Por.
čís.

Zložka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hydroxid hlinitý
Síran hlinitý
Oxid hlinitý
Chlorid amónny
Síran amónny
Hydroxid vápenatý
Síran vápenatý
Síran draselný
Oxid horečnatý
Hydroxid horečnatý
Síran horečnatý
Hydrogénsíran sodný
Mastenec
Oxid titaničitý
Močovina
Uhličitany:
sodný
draselný
vápenatý
amónny
Mravčany sodný, draselný, vápenatý, amónny
Octany:
sodný
draselný
vápenatý
amónny

17.
18.
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520
510
517
526
516
515
530
528
518
514
553b
171
927b
500
501
170
503
262
261
263

Požiadavky na čistotu
zložky

Por.
čís.

Zložka

E

19.

Jablčnany:

350
351
352

20.

21.

22.

23.

24.

25.

sodný
draselný
vápenatý
amónny
Citrany:
sodný
draselný
vápenatý
amónny
Vínany:
sodný
draselný
vápenatý
amónny
Mliečnany: sodný
draselný
vápenatý
amónny
Fosforečnany: sodný
draselný
vápenatý
amónny
Sulfamínany: sodný
draselný
vápenatý
amónny
Jantáry:
sodný
draselný
vápenatý
amónny

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

Požiadavky na čistotu
zložky

331
332
333
380
335
336
354
325
326
327
339
340
341

363

58

Por.
čís.

Zložka

E

26.
27.

Aktívne uhlie (carbo medicinalis)
Hlinitokremičitany prírodné a umelé – sodné,
draselné, vápenaté, horečnaté, hlinité,
železnaté a železité
Organické kyseliny s reťazcom C12 až C 20
a ich vápenaté a draselné soli
Hydroxid amónny
Hydroxid draselný
Hydroxid sodný
Hydrogénuhličitan sodný
Oxid vápenatý
Chlorid vápenatý
Chlorid horečnatý
Chlorid draselný
Síran hlinitodraselný
Vínan sodnodraselný
Horečnaté soli kyseliny uhličitej, mravčej,
octovej, jablčnej, citrónovej, vínnej, mliečnej,
fosforečnej, sulfamínovej a jantárovej

153
153

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
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527
525
524
500
529
509
511
508
522
337

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

Požiadavky na čistotu
zložky

ČASŤ D
Zložky na výrobu cigaretového papiera
Por.
čís.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zložka
Celulóza s týmito zložkami:
Želatina
Šelak
Kolódium
Celulózoacetát
Etylcelulóza aj hydroxyetylovaná
Metylcelulóza aj hydroxyetylovaná
alebo karboxymetylovaná
Karboxymetylcelulóza, aj metylovaná
a ich soli: sodné, draselné, vápenaté, horečnaté
Karboxymetylškrob

Mikrokryštalická celulóza
Hydroxypropylcelulóza aj metylovaná
Metyletylcelulóza
Arabská guma
Agar
Kyselina algínová
Algináty: sodný
draselný
vápenatý
horečnatý

E

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

Požiadavky na čistotu
zložky

441
904

461
466
So stupňom substitúcie najviac 50 % dialdehydškrobu
vyrobeného z oxidovaného
kukuričného škrobu s
množstvom aldehydu najmenej 90 %
460
463
465
414
406
400
401
402
404
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Por.
čís.

Zložka

E

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Tragantová guma
Karobová guma (svätojánsky chlieb)
Guarová guma
Galaktány aj modifikované
Mannány aj modifikované
Xantánová guma
Karagénan (furcelaran)
Hydroxid hlinitý
Síran hlinitý
Oxid hlinitý
Chlorid amónny
Síran amónny
Hydroxid vápenatý
Síran vápenatý
Síran draselný
Oxid horečnatý
Hydroxid horečnatý
Síran horečnatý
Hydrogénsíran sodný
Mastenec
Oxid titaničitý
Močovina
Uhličitany:
sodný
draselný
vápenatý
amónny

413
410
412
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415
407
520
517
526
516
515
530
528
518
514
553b
171
927b
500
501
170
503

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

Požiadavky na čistotu
zložky

Por.
čís.

Zložka

39.
40.

Mravčany sodný, draselný, vápenatý, amónny
Octany:
sodný
draselný
vápenatý
amónny
Jablčnany:
sodný
draselný
vápenatý
amónny
Citrany:
sodný
draselný
vápenatý
amónny
Vínany:
sodný
draselný
vápenatý
amónny
Mliečnany: sodný
draselný
vápenatý
amónny
Fosforečnany: sodný
draselný
vápenatý
amónny

41.

42.

43.

44.

45.

E

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

Požiadavky na čistotu
zložky

262
261
263
350
351
352
331
332
333
380
335
336
354
325
326
327
339
340
341
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Por.
čís.
46.

47.

48.
49.
50.

63

Zložka
Sulfamínany: sodný
draselný
vápenatý
amónny
Jantárany:
sodný
draselný
vápenatý
amónny
Aktívne uhlie (carbo medicinalis)
Hlinitokremičitany prírodné a umelé – sodné,
draselné, vápenaté, horečnaté, hlinité,
železnaté a železité
Organické kyseliny s reťazcom C12 až C 20
a ich vápenaté a draselné soli

E

363

153
153

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

Požiadavky na čistotu
zložky

ČASŤ E
Zložky na výrobu filtrov
Por.
čís.

Zložka

E

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Akltívne uhlie (carbo medicinalis)
Oxid hlinitý
Acetátcelulóza
Glycerolacetát
Silikagél
Hydrát kremičitanu horečnatého (morská pena)
Papier, celulóza
Polyetylén
Polypropylén
Oxid titaničitý
Trietylénglykoldiacetát

153

171

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

Požiadavky na čistotu
zložky

2 % hmotnosti filtra
Merná hmotnosť pri 20°C
1110 až 1130 kg.m-3; destilačné rozmedzie hlavnej
frakcie od 5 ml do 95 ml
jednej vzorky pri 101,3
kPa: 1950C až 205 °C, pri
101,3 kPa: 2880C až
300°C, pri 6,7 kPa: 1950C
až 205 °C; farba najviac
jemne žltkastá; index lomu
pri 20°C nD 1,438 až 1,439;
viskozita pri 25 °C 0,95 až
0,97 mPa.s; hmotnostný
podiel
trietylénglykoldiacetátu
najmenej 97 %;

64

Por.
čís.

Zložka

E

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

Požiadavky na čistotu
zložky
hmotnostné podiely di-,
tetra- a
polyetylénglykoldiacetátov
najviac 1,2 %; hmotnostný
podiel monoetylénglykolu
najviac 0,1 %; hmotnostný
podiel kyselín vyjadrených
ako kyselina octová najviac
0,05 %; hmotnostný podiel
vody najviac 0,2 %;
hmotnostný podiel
minerálnych látok najviac
0,01 %

12.
13.
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Hlinitokremičitany prírodné a umelé-sodné,
draselné, vápenaté, horečnaté, hlinité, železnaté
a železité
Trietylcitrát

1505

Číra, bezfarebná, viskózna
kvapalina bez zápachu;
množstvo titrovateľných
kyselín zodpovedajúci 20,2
ml± 0,6 ml roztoku KOH
o koncentrácii c=0,1 mol.l-1
na 1 g vzorky; ťažké kovy
spolu najviac 10 mg.kg-1;
z toho arzén najviac 3
mg.kg-1

Por.
čís.
14.

Zložka

E

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

Požiadavky na čistotu
zložky

Zmesi
a. vodných disperzií polyvinylacetátu,
aj čiastočne hydrolyzované alebo z kopolymérov vinylacetátu s vinylestermi
alifatických nasýtených organických kyselín
s reťazcom C12 až C18 alebo etylénom
b. vodných roztokov polyvinylalkoholu; do
týchto zmesí možno pridávať glycerolacetáty.

66

ČASŤ F
Zložky na výrobu filtrových prebalov, náustkových papierov a náustkov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Por. Zložka
E
Najvyššie prípustné
Požiadavky na čistotu
čís.
množstvo v hmotnostných
zložky
percentách
1.
Papier, lepenka, celulózoacetát
2.
Korok a slama
3.
Hliník
173
Bez cudzích zložiek a
najmä bez prítomnosti
salmonel. O čistote
najmenej 99,5 %
4.
Hliníková fólia, aj ako ochranný lak
Ochranná laková vrstva sa
musí sušiť vzhľadom na jej
zloženie tak, aby z nej
neprešli na náustky nijaké
prchavé čiastočky, najmä
nijaké rozpúšťadlá; po
nanesení na vhodný nosný
materiál nesmie 1 dm2
lakovanej plochy pri
extrakcii s destilovanou
vodou pri 40 °C počas 10
dní uvoľniť viac ako
a) 5 mg rozpustných
látok,
b) 1 mg substancií
fenolových látok,
c) 0,3 mg formaldehydu,
1 mg zinku,

67

Por.
čís.

Zložka

E

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

Požiadavky na čistotu
zložky
d) 1 mg organicky
viazaného dusíka.
V ochrannej lakovej vrstve
nesmú byť dokazateľné
aromatické amíny.
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ČASŤ G
Zložky na výrobu termoplastov na lepenie filtrových prebalov, náustkových papierov a náustkov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Por. Zložka3
E
Najvyššie prípustné
Požiadavky na čistotu
čís.
množstvo v hmotnostných
zložky
percentách
1.
Kopolyméry etylénu a vinylesterov alifatických
nasýtených monokarbónových kyselín s dĺžkou
reťazca C2 až C18
2.
Hydrogenovaná polycyklopaptadiénová živica
Viskozita pri 140 °C
najmenej 200mPa.s
(2000cP)
3.
Mikrokryštalické vosky
4.
Parafíny
5.
Polymerizát zmesného styrénu a štiepnych
Z nich vyrobená fólia o
produktov styrénu, alfa-metylstyrénu a vinyltoluénu
ploche 3 dm2 a o hmotnosti
10 g sa nesmie počas 24
hodín pri zohriatí na 90 °C
uvoľniť viac ako 15
mg.dm-2 prchavej
organickej zložky
6.
Polyizobutylén
7.
Glycerolový a pentaerytritolový ester
živicovej kyseliny kolofónie a ich hydratačné
produkty

3

Zložky uvedené v tejto časti môžu obsahovať len technicky nevylučiteľný zvyšok monomérov východiskových a extrahovateľných

69

Por.
čís.

Zložka3

8.

2,6-diterciárny butyl-4-metylfenol

9.

Zmesi živíc z maleinátov a akrylátov

E

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

Požiadavky na čistotu
zložky
Pri výrobe termoplastov
sa k zložkam: silikagél,
hydrát kremičitanu
horečnatého, papier,
celulóza, polyetylén
a polypropylén nesmie
pridať viac ako 0,5 % tejto
zložky ako antioxidantu
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ČASŤ H
Konzervačné zložky na výrobu lepidiel na cigaretové záložky
Por.
čís.

Zložka

E

1.

Kyselina sorbová a jej soli:
sodná
draselná
vápenatá
(ako kyselina sorbová)

200

2.

Kyselina benzoová a jej soli:
sodná
draselná
vápenatá
(ako kyselina benzoová)

210
211
212
213

3.

Estery kyseliny para-hydroxybenzoovej a ich
sodné soli (ako kyselina para-hydroxybenzoová)
Tiabendazol
Kyselina boritá a jej soli
sodná (borax)
draselná

214 0,5 % sušiny výrobku
až 219
233 0,6 % sušiny výrobku
284
285

4.
5.

71

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách
0,2 % sušiny výrobku

202
203
0,5 % sušiny výrobku

Požiadavky na čistotu
zložky

Ak sa tieto konzervačné zložky použijú vo vzájomnej zmesi, vypočíta sa najvyššie prípustné množstvo jednotlivých látok takto:
K1
Kn
HM= ––––- x 100 + .... + –––– x 100 ≤ 100 %
HM1
HMn
HM najvyššie prípustné množstvo zmesi konzervačnej zložky v sušine tabakového výrobku (v percentách)
koncentrácia konzervačnej zložky „1“ v sušine tabakového výrobku (v percentách)
K1
HM1 najvyššie prípustné množstvo konzervačnej zložky „1“ (v percentách)
Kn
koncentrácia konzervačnej zložky „n“ v sušine tabakového výrobku (v percentách)
HMn najvyššie prípustné množstvo konzervačnej zložky „n“ (v percentách)
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ČASŤ I
Farbivá
Por.
čís.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Zložka

E

a) Cigaretový papier
Kyselina humínová a jej alkalické soli

Vodný extrakt z rešetliaka prečisťujúceho
(Rhamnus cathartica)
Vodný extrakt z jadrovníka kampeškovníka
obyčajného (Haematoxylon campechianum)
Vodný extrakt z maklury oranžovej
(Maclura aurandiaca)
Aktívne uhlie (carbo medinalis)
Brilantná čierna PN (BN)
Košenilová červená A
Azorubín
Žltá SY (FCF)
Oranž GGN
Indigotín
Amarant
Tartazín
Kurkumín
Riboflavín
Erytrozín
Chinolínová žltá

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

Požiadavky na čistotu
zložky
Tieto zložky nesmú obsahovať extrahovateľné polycyklické
aromatické
uhľovodíky s tromi jadrami
a viacerými jadrami

153
151
124
122
110
111
132
123
102
100
101
127
104

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Por. Zložka3
E
Najvyššie prípustné
Požiadavky na čistotu
čís.
množstvo v hmotnostných
zložky
percentách
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Patentná modrá V
131
Chlorofyl
140
a jeho komplexy s meďou
141
Karamel obyčajný (cukrový kulér)
150a
Kaustický sulfitový karamel
159b
Amoniakový karamel
150c
Amoniakovo sulfitový karamel
150d
Xantofyly
161
Zložky uvedené v bodoch 5 až 24 a ich zlúčeniny
s hliníkom, vápnikom a horčíkom (tzv. laky)
Alazarínový alumíniový lak
Antrachinonóvá modrá
130
Síran bárnatý (pigmentová beloba 21)
Čierna 7984
152
Uhličitan vápenatý
170
Chrysoin S
103
Košenila (karmín)
120
Para žltá AB
Citrusová červená (orsille)
121
Ponceau 6R
126
Šarlátová červená (šarlach GN)
125
Lastúrová zlatá
Ultramarínová modrá
Ostatné farbivá uvedené v tabuľke č.1 prílohy č.1 k dvanástej hlave druhej časti potravinového kódexu
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Por.
čís.

Zložka

E

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

Požiadavky na čistotu
zložky

b) Filtrové prebaly, náustkové papiere a náustky
1.
2.
3.

Zložky uvedené v písm. a) tejto časti
Zlatá fólia
Zlatý bronz (legovaná meďou a zinkom)

4.
5.
6.
7.

Strieborný bronz
Uhličitan vápenatý
Síran vápenatý
Oxid titaničitý aj viazaný na sľudu

8.

Múčka zo škrupín kokosových orechov

175
S množstvom zinku najviac
15 %
170
516
171

c) Lepidlá, spojivá a zahusťovadlá na cigary, cigarky a na fajčiarsky tabak
1.
2.
3.
4.
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Karamel obyčajný (cukrový kulér)
Kaustický sulfitový karamel
Amoniakový karamel
Amoniakovo-sulfitový karamel

150a
150b
150c
150d

Sľuda najviac 75 %.
Farbiaca zmes musí byť
v prostredí spojiva laku.

ČASŤ J
Zjemňovače farbív a lakov na potlač filtrových prebalov, náustkových papierov a náustkov
E
Najvyššie prípustné
Požiadavky na čistotu
množstvo v hmotnostných
zložky
percentách

Por.
čís.

Zložka

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Glycerolacetát
Epoxidovaný sójový olej
Dioktyladipát
Trietylcitrát
Acetát-izobutyrát sacharózy
Acetyltributylcitrát

1505
444
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ČASŤ K
Zložky na výrobu spojív tlačiarenských farieb a lakov na filtrové prebaly, náustkové papiere a náustky
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Por. Zložka
E
Najvyššie prípustné
Požiadavky na čistotu
čís.
množstvo v hmotnostných
zložky
percentách
1.
Želatina
441
2.
Šelak
904
3.
Kolódium
4.
Celulózoacetát
5.
Etylcelulóza, aj hydroxyetylovaná
6.
Metylcelulóza aj hydroxyetylovaná
alebo karboxymetylovaná
7.
Karboxymetylcelulóza
aj metylovaná
466
a ich soli, sodné, draselné, vápenaté, horečnaté
8.
Karboxymetylškrob
So stupňom esterifikácie
najviac 50 %
dialdehydškrobu
vyrobeného z oxidovaného
kukuričného škrobu
s množstvom aldehydu
najmenej 90 %
9.
Mikrokryštalická celulóza
460
10.
Hydroxypropylcelulóza
463
aj metylovaná
11.
Metyetylcelulóza
465
12.
Arabská guma
414
13.
Agar
406
14.
Kyselina algínová
400
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Por.
čís.

Zložka

E

15.

Algináty:

401
402
404

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

sodný
draselný
vápenatý
horečnatý
Tragantová guma
Karobová guma (svätojánsky chlieb)
Guarová guma
Galaktány aj modifikované
Mannány aj modifikované
Xantánová guma
Karagénan (furcelaran)
Polyvinylbutyrát
Acetopropionát celulózy
Izobutyrát sacharózy
Kopolyméry etylénvinylacetátu

Najvyššie prípustné
množstvo v hmotnostných
percentách

Požiadavky na čistotu
zložky

413
410
412
415
407
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ČASŤ L
Zložky na priamu tlač na cigaretový papier a náustkové papiere
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Por. Zložka
E
Najvyššie prípustné
Požiadavky na čistotu
čís.
množstvo v hmotnostných
zložky
percentách
1.
Farbivá uvedené v časti I písm. a) a b) tejto prílohy
2.
Zložky uvedené v časti J a K tejto prílohy
3.
Chryzoín S
103
4.
Pravá žltá
105
5.
citrusová červená (orseille)
121
6.
Ponceau SX (šarlát GN)
125
7.
Ponceau 6R
126
8.
Antrachinónová modrá
130
9.
Čierna 7984
152
10.
Červená 2G
128
11.
Allurová červená AC
129
12.
Brilantná modrá FCF
133
13.
Karamel (cukrový kulér)
150
14.
Hnedá FK
154
15.
Hnedá HT
155
16.
Kantaxantín
161g
17.
Sľudové pigmenty aj s oxidom titaničitým
18.
Uhličitan horečnatý
504
19.
Oxid hlinitý
20.
Kyselina kremičitá
551
21.
Vysychavé nenasýtené oleje, a to ľanový olej a
drevný olej a z nich záhrevom vyrobené stužené
oleje
22.
Parafín
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Por. Zložka
E
Najvyššie prípustné
Požiadavky na čistotu
čís.
množstvo v hmotnostných
zložky
percentách
23.

Dezodorizovaný minerálny olej

24.

Hydrogenovaný ester kolofónie a viacmocných
alkoholov C3 až C6
Kolofónia modifikovaná fenolom a formaldehydom
Kolofónia modifikovaná xylolom a formaldehydom
Kolofónia modifikovaná kyselinou akrylovou
Kolofónia modifikovaná kyselinou maleínovou
Kolofónia modifikovaná kyselinou akrylovou
a kyselinou maleínovou
Estery modifikovaných kolofónií (poradové číslo
25 až 29) s trojmocnými alkoholmi a viacmocnými
alkoholmi C3 až C6
Alkydová živica (polyester z viacmocných alkoholov
a kyseliny ftalovej) aj modifikovaná mastnými
kyselinami s dĺžkou reťazca mastných kyselín C6
a viac
Kondenzačné produkty, ako aj éterifikované
kondenzačné produkty z purifikovaných jednomocných alebo
viacmocných ako aj alkylových fenolov s formaldehydom
Xylol-formaldehydová živica a jej kondenzačné produkty
s fenolom alebo alkylovanými fenolmi
Fenolformaldehydová živica modifikovaná mastnými
kyselinami s dĺžkou reťazca mastných kyselín C6
a viac

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

25 % objemových v tlačovom farbive

Destilačné rozmedzie 101,3
kPa 200 až 350 °C. Bez
chuti a zápachu
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Por. Zložka
E
Najvyššie prípustné
Požiadavky na čistotu
čís.
množstvo v hmotnostných
zložky
percentách
35.

Soli a oxidy kobaltu, mangánu, železa, vápnika,
zirkónu a céru s nafténovými kyselinami nasýtenými
prevažne terciárnymi monokarboxylovými kyselinami
C9 až C11 a 2-etylhexánovou kyselinou

36.
37.
38.
39.
40.
41
42.
43.

Košenila (Karmín)
Meďnaté komplexy chlorofylu
Zelená S
Karotenoidy
Betanín
Litolová červená (litorubín BK)
Lutein
Pigmenty:
ftalokyaninová zelená
kyslá zelená č. 1
kyslá zelená č. 22
kyslá fialová R
modrá č. 15
modrá č. 16
brilantná acilanová modrá FFR
červená č. 1
sudánska modrá č. 2
modrá victoria B
modrá viktoria R
violetová č. 3
žltá č. 29
Striebro

44.
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120
141
142
160
162
180
161b

174

vo vysušenom filme laku
môže byť najviac 0,2 %
kobaltu alebo najviac 0,5 %
zvyškových látok sumy
(vyjadrené na kov)

ČASŤ M
Rozpúšťadlá a nosiče aróm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Por. Zložka
E
Najvyššie prípustné
Požiadavky na čistotu
čís.
množstvo v hmotnostných
zložky
percentách
1.
1,3-butándiol (1,3 butylénglykol)
Destilačné rozmedzie pri
101,3 kPa 2070Caž 209 °C;
index lomu pri 20 °C
nD=1,440±0,005; brómové
číslo podľa Kleina najviac
0,1
2.
Etanol
1510
3.
2-propanol (izopropylakohol)
4.
Glycerol
422
5.
Triacetylglycerol
1518
6.
Sorbitol
420
7.
1,2-propándiol (1,2-propylénglykol)
1520
8.
Triacetylcitrát
1505
9.
Benzylalkohol (fenol)
1501
10.
Lecitíny
322
11.
Metylcelulóza aj hydroxyetylovaná
alebo karboxymetylovaná
12.
Karboxymetylcelulóza aj metylovaná a ich soli:
sodné
466
draselné
vápenaté
horečnaté
14.
Arabská guma
414
15.
Agar
406
16.
Kyselina algínová
400
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Por. Zložka
E
Najvyššie prípustné
Požiadavky na čistotu
čís.
množstvo v hmotnostných
zložky
percentách
17.
Algináty:
sodný
401
draselný
402
vápenatý
404
horečnatý
18.
Tragantová guma
413
19.
Karobová guma (svätojánsky chlieb)
410
20.
Guarová guma
412
21.
Xantánová guma
415
22.
Karagénan (furcelaran)
407
23.
Etyllaktát
24.
Etylacetát
25.
Mono- a diglyceridy mastných kyselín
471
a ich estery s kyselinou:

26.
27.
28.
29.
30.
31.
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octovou
mliečnou
citrónovou
vínnou

Acetylovaný diškrob-fosfát
Acetylovaný škrob acetanhydridom
Acetylovaný diškrob-adipán
Stearát vápenato-horečnatý
Octany:
draselný
sodný
vápenatý
Mliečnany: sodný
draselný
vápenatý

472a
472b
472c
472d
1414
1420
1422
470
261
262
263
325
326
327

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Por. Zložka
E
Najvyššie prípustné
Požiadavky na čistotu
čís.
množstvo v hmotnostných
zložky
percentách
32.

Citrany:

33.

Uhličitany:

sodný
draselný
vápenatý
sodný
draselný
vápenatý
horečnatý

331
332
333
500
501
170
504
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Príloha č. 3
k dvadsiatej deviatej hlave tretej časti
potravinového kódexu

Zakázané aromatické zložky a chuťové zložky na výrobu tabakových výrobkov
Časť A
Aromatické a chuťové zložky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kyselina agaricínová (Acidum agaricinicum)
Brezová silica (Oleum Betulae)
Mandľový olej obsahujúci voľnú alebo viazanú kyselinu kyanovodíkovú
Sassafrasový olej (Oleum Sassafras)
Borievkový olej (Oleum Juniperi)
Gáfrový olej
Gáfor
Kumarín
Safrol
Tujón
Časť B
Aromatické zložky a chuťové zložky vyrobené z rastlín alebo častí rastlín

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Stonky ľuľka sladkohorkého (Herba Solanum dulcemara)
Gáfrové drevo (Lignum Camphorae)
Podzemok sladiča obyčajného (Polypodium vulgare)
Vňať mäty sivej (Herba Pulegii)
Kvasiové drevo (Lignum Quassiae), horké drevo, mušie drevo
Kvijálová kôra (Cortex Quillaiae) mydlová kôra
Vňať vratiča obyčajného (Herba Tanacetum vulgare), protičervová bylina
Vňať ruty voňavej (Herba Rutea odorata)
Sassafrasové drevo (Lignum Sassafras)
Sassafrasová kôra (Cortex Sassafras)
Sassafrasové listy (Folia Sassafras)
Komonica lekárska (Melilotus officinalis)
Semená stromov rodu Dipteryx (Semen Toncae)
Liatra voňavá (Liatris odorata)
Marinka voňavá (Asperula odorata)
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USMERNENIE
ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy
o podpore v poľnohospodárstve poskytovanej
formou jednotnej platby na plochu a doplnkových vyrovnávacích platieb

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 5 a § 6
ods.1 písm. a) zákona č. 473/2003 Z.z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore
podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto usmernenie:
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Toto usmernenie sa vydáva za účelom jednotného vykonávania právne záväzných aktov Európskeho Spoločenstva (ďalej len „ES“), a to
1. Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z
29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory
v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky
a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory
pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES)
č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES)
č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/
1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000,
(EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001;
2. Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21.
apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady
(ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory
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v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky
a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory
pre poľnohospodárov;
3. Nariadenie Komisie (ES) č. 795/2004 z 21.
apríla 2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na
vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003,
ktorým sa ustanovujú spoločné predpisy pre
schémy priamej podpory v rámci spoločnej
poľnohospodárskej politiky a určité podporné
schémy pre poľnohospodárov;
4. Nariadenie Rady (ES) č. 583/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
(ES) č. 1782/2003 ustanovujúce spoločné
pravidlá pre programy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky
a ustanovujúce určité programy podpory pre
farmárov, nariadenie (ES) č. 1786/2003 o spoločnej organizácii trhu so sušenými krmivami
a nariadenie (ES) č. 1257/1999 o podpore
rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu
(EPUZF) v dôsledku pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy,
Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii;
5. Rozhodnutie Rady z 22. marca 2004, ktorým
sa v dôsledku reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky upravuje Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej
republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej repub-

liky, Maltskej republiky, Poľskej republiky,
Slovinskej republiky a Slovenskej republiky
a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená
Európska únia;
6. Nariadenie Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29.
októbra 2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES)
č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IV a tohto nariadenia
a využití pozemkov vyňatých z produkcie na
výrobu surovín;
7. Nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom;
8. Nariadenie rady (ES) č. 1259/1999 zo 17. mája 1999, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre schémy priamej podpory podľa
spoločnej poľnohospodárskej politiky;
9. Nariadenie Komisie (ES) č. 2342/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie
nariadenia Komisie (ES) č. 1254/1999;
10. Nariadenie Rady (ES) č. 2529/2001 z 19. decembra 2001 o spoločnej organizácii trhu
s ovčím a kozím mäsom;
11. Nariadenie Komisie (ES) č. 2550/2001 z 21. decembra 2001, ktoré stanovuje podrobné
pravidlá pre uplatnenie nariadenia Rady (ES)
č. 2529/2001 o spoločnej organizácii trhu
s ovčím a kozím mäsom, čo sa týka systému
prémií a ktoré mení a doplňuje nariadenie
(ES) č. 2419/2001;
12. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
č. 1760/2000 z 17. júla 2000 o systéme
identifikácie a registrácie dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa a o zrušení nariadenia Rady (ES)
č. 820/97.

a) jednotnej platby na plochu poľnohospodársky
využívanej pôdy1) (ďalej len „platba SAPS“)
podľa časti I,
b) doplnkových vyrovnávacích platieb2) podľa
časti II.
ČASŤ I
Článok 3
Podmienky poskytovania platby SAPS
(1) Agentúra poskytne platbu SAPS podľa
právne záväzných aktov uvedených v článku 1 na
plochu poľnohospodársky využívanej pôdy vedenú v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych
blokov3)
a) ktorá bola k 30. júnu 2003 obhospodarovaná
a udržiavaná4),
b) o výmere najmenej 1 hektár, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely
jedného pôdneho bloku jednej kultúry (orná
pôda, trvalé kultúry, záhradky, trvalý trávny
porast) o výmere najmenej 0,3 hektára5)
využívanú jedným žiadateľom podľa článku
10, ods.1,
c) udržiavanú v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami,
podľa prílohy č. 1.

1)

2)
3)

Článok 2
Formy podpory

4)
5)

Príslušným miestom pre poskytnutie podpory
podľa právne záväzných aktov uvedených v článku 1 je Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „agentúra“). Agentúra poskytne podporu
formou:

Čl. 143b nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy
priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre
poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia
(EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001,
(ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES)
č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES)
č. 2529/2001.
Čl. 143c nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003.
§ 6 ods. 1 písm. k) a § 9 ods. 3 zákona č. 473/2003 Z.z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v
pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. 143b nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003.
Čl. 6 a 14 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla
2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie
krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho
a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES)
č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre
režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej
politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre
poľnohospodárov.
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(2) Ministerstvo uverejní vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
(ďalej len „vestník“) sumu platby SAPS v Sk na
jeden hektár po zohľadnení výmery6) a stanovení
výmenného kurzu v právne záväznom akte ES.
(3) Ak súčet výmer v žiadostiach presiahne výmeru uvedenú v odseku 2, agentúra upraví sumu
platby SAPS proporcionálne každému žiadateľovi, podľa článku 10 ods. 1, stanoveným koeficientom7).
ČASŤ II
Článok 4
Doplnkové vyrovnávacie platby
(1) Doplnkovú vyrovnávaciu platbu podľa
článku 5, 6 a 7 agentúra poskytne farmárovi, ktorý
spĺňa podmienky pre vyplatenie platby SAPS
financovanej zo záručnej sekcie EPUZF.
(2) Doplnkové vyrovnávacie platby podľa
článku 5 sú financované zo zdrojov Plánu rozvoja
vidieka Slovenskej republiky8) a štátneho rozpočtu.
(3) Doplnkové vyrovnávacie platby podľa článku 6, 7, 8 a 9 sú financované zo zdrojov štátneho
rozpočtu.
Článok 5
Podmienky poskytovania platby na plodiny
pestované na ornej pôde
(1) Agentúra poskytne platbu podľa právne
záväzných aktov uvedených v článku 1 na plodiny
pestované na ornej pôde (ďalej len „platba POP“)
do najväčšej garantovanej výmery 1 003 453 hektárov na vybranú plodinu podľa prílohy č. 2 (ďalej
len „podporovaná plodina“), na plochu
6)

7)
8)
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Príloha 21 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004 ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania
nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IV a tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín.
Čl. 143b nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003.
Čl.33h nariadenia rady (ES) č. 1259/1999 zo 17. mája 1999,
ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre schémy priamej
podpory podľa spoločnej poľnohospodárskej politiky.

a) osiatu podporovanou plodinou do 31. mája
príslušného kalendárneho roku, na poľnohospodárskej parcele s výmerou nie menšou ako
0,3 hektára5),
b) osiatu podľa miestnych podmienok, na ktorej
sa plodina pestuje do začiatku kvitnutia podľa
bežných podmienok rastu v súlade s miestnou
praxou; porasty olejnín, strukovín, ľanu olejného, ľanu priadneho a pšenice tvrdej sa musia
naďalej pestovať za bežných podmienok rastu
v súlade s miestnou poľnohospodárskou
praxou najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka pred žatvou, pokiaľ nebudú
zozbierané v plnej zrelosti pred uvedeným
dátumom; strukoviny sa môžu zberať až po
dosiahnutí štádia mliečnej zrelosti.
(2) Ministerstvo uverejní vo vestníku sumu platby POP v Sk na jeden hektár po stanovení výmenného kurzu v právne záväznom akte ES pri
zohľadnení ustanovení Plánu rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Článok 6
Podmienky poskytnutia platby na vybrané
odrody tabaku
(1) Agentúra poskytne platbu podľa právne
záväzných aktov uvedených v článku 1 na vybrané
odrody tabaku, a to
a) na odrodu Burley do garantovanej výmery
83,57 ha,
b) na odrodu Virginia do garantovanej výmery
887,78 ha,
c) na tabak pestovaný na parcele vysadenej jednou odrodou s výmerou nie menšou ako 0,3 hektára5) pri zachovaní porastu najmenej do stavu
zeleného púčika alebo začiatku kvitnutia pri
riadnych podmienkach rastu.
(2) Agentúra poskytne platbu na skutočne
vysadenú plochu, najviac však na plochu, ktorá
zodpovedá podielu pridelenej kvóty9 ) a referenčnej úrody
9)

Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky
na úseku štátnej správy č. 16/2004 o prideľovaní kvóty,
organizácii trhu so surovým tabakom a určení nákupných
miest uverejnené v čiastke 6 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 24. februára 2004.

a) 1,4 t/ha pre odrodu Burley,
b) 1,8 t/ha pre odrodu Virginia.
(3) Ministerstvo uverejní vo vestníku sumu platby na vybrané odrody tabaku v Sk na jeden hektár
plochy.
Článok 7
Doplnková platba pre chmeľ
(1) Agentúra poskytne platbu na chmeľ podľa
právne záväzných aktov uvedených v článku 1 do
garantovanej výmery 305,13 hektárov
a) na plochy chmeľníc evidované v registri chmeľníc10) s výmerou nie menšou ako 0,3 hektára5),
b) na plochy vysadené chmeľom a skutočne pozberané.
(2) Ministerstvo uverejní vo vestníku sumu
platby v Sk na jeden hektár chmeľnice.
Článok 8
Podmienky poskytovania platby na chov
dojčiacich kráv
(1) Agentúra poskytne platbu na chov dojčiacich kráv podľa právne záväzných aktov uvedených v článku 1 v prípade chovu najmenej troch
kusov dojčiacich kráv
a) na samice hovädzieho dobytka (dojčiace kravy)
plemien podľa prílohy č. 3, ktoré sa najmenej
raz otelili a ktorých mlieko nie je dodávané mliekarňam11),
b) na samice hovädzieho dobytka (jalovice) plemien podľa prílohy č. 3, ktoré majú vek najmenej osem mesiacov.
(2) Agentúra poskytne platbu, ak žiadateľ
a) chová zvieratá podľa odseku 1 po dobu najmenej troch mesiacov pred dňom podania žiadosti
a najmenej po dobu troch mesiacov po dni podania žiadosti,

b) má pridelené prémiové práva12) na požadovaný
počet zvierat,
c) chová najmenej 60 % dojčiacich kráv a najviac
40 % jalovíc z celkového počtu zvierat, na ktoré bola podaná žiadosť,
d) chová dojčiace kravy oddelene od ostatného
hovädzieho dobytka,
e) je evidovaný na farme, na ktorej sa nachádzajú
dojčiace kravy ako majiteľ alebo spolumajiteľ
v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat
s výnimkou združení samostatne hospodáriacich roľníkov (ďalej len „združenie“),
f) spĺňa podmienky registrácie, evidencie a identifikácie hovädzieho dobytka13).
(3) Dojčiace kravy, u ktorých sa nedodržala
podmienka chovu najmenej tri mesiace od podania
žiadosti, je možné nahradiť zvieraťom podľa odseku 1; náhrada sa oznámi agentúre do siedmych
dní odo dňa nahradenia14).
(4) Ministerstvo uverejní vo vestníku sumu
platby v Sk na jednu dojčiacu kravu.
Článok 9
Podmienky poskytnutia platby na chov
bahníc, jariek a kôz
(1) Agentúra poskytne platbu na chov bahníc,
jariek a kôz podľa právne záväzných aktov uvedených v článku 1 v prípade chovu najmenej desiatich kusov bahníc, jariek a kôz vo veku najmenej jeden rok.
(2) Agentúra poskytne platbu, ak žiadateľ
a) chová zvieratá podľa odseku 1 po dobu najmenej troch mesiacov po skončení lehoty pre
podanie žiadostí,
12)

13)
10)
11)

§ 9 ods. 3 písm. c) zákona č. 473/2003 Z. z.
Čl. 6 ods. 2 a) nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája
1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom.

14)

Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky
na úseku štátnej správy č. 8/2005 o podmienkach stanovenia
individuálnych limitov pre získanie prémií na chov dojčiacich
kráv uverejnené v čiastke 4 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 28. januára 2005.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1760/2000 z
17. júla 2000 o systéme identifikácie a registrácie dobytka,
o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 820/97.
Čl. 58 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004.
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b) má pridelené prémiové práva15) na požadovaný
počet zvierat,
c) je evidovaný na farme, na ktorej sa nachádzajú
zvieratá ako majiteľ alebo spolumajiteľ v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat s výnimkou združení,
d) spĺňa podmienky registrácie, evidencie a identifikácie oviec a kôz16).
(3) Bahnice, jarky a kozy, u ktorých sa nedodržala podmienka chovu najmenej tri mesiace od
konečného dátumu pre podanie žiadosti, je možné
nahradiť zvieraťom podľa odseku 1; náhrada sa
oznámi agentúre do piatich pracovných dní odo
dňa nahradenia17).
(4) Ministerstvo uverejní vo vestníku sumu platby v Sk na jednu bahnicu, jarku a kozu.
ČASŤ III
Článok 10
Žiadosť o platbu
(1) Podľa právne záväzných aktov uvedených
v článku 1 môže byť žiadateľom o platbu podľa
článku 3, 5, 6, a 7 každá právnická osoba so
sídlom v Slovenskej republike, alebo fyzická osoba s trvalým bydliskom v Slovenskej republike18),
ktorá využíva pôdu na území Slovenskej republiky
a o platbu podľa článku 8 a 9 môže požiadať každá právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, fyzická osoba s trvalým bydliskom v Slovenskej republike, ktorá chová podporované zvieratá
na území Slovenskej republiky alebo združenie,
ktorého členovia chovajú podporované zvieratá
na území Slovenskej republiky a ktorá predloží
identifikačný list.
(2) Identifikačný list predkladá žiadateľ alebo
osoba oprávnená konať v mene žiadateľa (ďalej
len „žiadateľ“)
15)

16)
17)
18)
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Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky
na úseku štátnej správy č. 9/2005 o podmienkach stanovenia
individuálnych limitov pre získanie prémií na chov oviec a kôz
uverejnené v čiastke 4 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 28. januára 2005.
Nariadenie Komisie (ES) č. 21/2004.
Čl. 58 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004.
§ 2 Obchodného zákonníka.

a) na predpísanom tlačive agentúry a s ustanovenými prílohami,
b) jedenkrát v príslušnom kalendárnom roku, najneskôr však v deň podania žiadosti o platbu
SAPS, alebo o platbu na doplnkové vyrovnávacie platby,
c) osobne, na mieste určenom agentúrou.
(3) Žiadosť predloží žiadateľ
a) na predpísanom tlačive agentúry,
b) jedenkrát v príslušnom kalendárnom roku,
v termíne stanovenom agentúrou a oznámenom
prostredníctvom vývesky na regionálnych pracoviskách,
c) osobne, na mieste určenom agentúrou.
(4) Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote
do 25 kalendárnych dní po termíne stanovenom
v odseku 3 písm. b) bude suma podpory upravená19). Na neskôr predložené žiadosti agentúra
nebude prihliadať.
(5) K príslušnej žiadosti predloženej podľa
odseku 3 písm. a) žiadateľ predloží na agentúrou
predpísaných tlačivách:
a) grafické prílohy, do ktorých žiadateľ vyznačí
všetku poľnohospodársky využívanú pôdu podľa článku 3 ods. 1 a všetky poľnohospodárske parcely podľa článku 5 ods. 1 písm. a),
článku 6 ods. 1 písm. c) a článku 7 ods. 1 písm.
a),
b) deklarácie poľnohospodárskych pozemkov
a ich využitie,
c) zoznam dojčiacich kráv,
d) zoznam bahníc, jariek a kôz na príslušnej
farme,
e) ostatné prílohy stanovené agentúrou.
Článok 11
Zmena, oprava a späťvziatie žiadosti
(1) Lehotu na zmenu žiadosti podľa článku 10
oznámi agentúra prostredníctvom vývesky na regionálnych pracoviskách20).

19)
20)

Čl. 21 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004.
Čl. 15 a 21 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004.

(2) Žiadateľ môže žiadosť na jednotlivé formy
podpory uvedené v článku 2
a) písomne vziať späť21),
b) upraviť v prípadoch zrejmých chýb22).
(3) Zmenu, úpravu alebo späťvziatie žiadosti
vykoná žiadateľ:
a) na predpísanom tlačive agentúry,
b) osobne, na mieste podania žiadosti podľa článku 10.
Článok 12
Kontrola žiadosti
(1) Agentúra vykonáva kontrolu žiadosti prostredníctvom Integrovaného administratívneho
a kontrolného systému (ďalej len „IACS“)23).
(2) Kontrolu žiadosti agentúra vykonáva
formou
a) administratívnej kontroly24 ),
b) kontroly na mieste25 ) a
c) kontroly prostredníctvom diaľkového snímania
plôch26 ).

žiadateľ v žiadosti podľa článku 3 a skutočným
stavom28),
b) žiadateľ na platbu SAPS nedodrží dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky
podľa prílohy č. 129),
c) na základe kontroly vykonanej podľa článku
12 zistí rozdiely medzi údajmi, ktoré uviedol
žiadateľ v žiadosti podľa článku 5 a skutočnosťou30).
(2) Ak agentúra na základe kontroly vykonanej
podľa článku 12 zistí rozdiely medzi skutočným
stavom a údajmi, ktoré uviedol žiadateľ v žiadosti
podľa článku 6 a 7, platba bude poskytnutá na
plochu stanovenú agentúrou 31).
(3) Ak agentúra na základe kontroly vykonanej
podľa článku 12 zistí rozdiely medzi skutočným
stavom a údajmi, ktoré uviedol žiadateľ v žiadosti
podľa článku 8 a 9, platba bude poskytnutá na
počet zvierat stanovených agentúrou31).
Článok 14
Vykonanie a vrátenie platby

(3) Krížové kontroly na bahnice, jarky a kozy
agentúra nevykonáva.

(1) Agentúra poskytne podporu podľa článku
2 v ustanovenom termíne32).

(4) Ak žiadateľ neumožní osobám oprávneným
na kontrolu vykonať kontrolu na mieste, agentúra
podporu neprizná27).

(2) Ak agentúra zistí, že podpora bola poskytnutá neoprávnene, žiadateľ je povinný ju vrátiť
vrátane úrokov33).

(5) Agentúra vykonáva kontrolu na mieste u
všetkých žiadateľov podľa článku 6 a 7.

Článok 15
Spoločné ustanovenia

Článok 13
Úprava platieb a sankcie

(1) Žiadateľ je povinný o všetkých zmenách
v identifikačnom liste a žiadosti podľa článku 10
a o prípadoch vyššej moci a výnimočných okolností34 ) informovať agentúru najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa, kedy zmena, vyššia
moc alebo výnimočné okolnosti nastali.

(1) Agentúra upraví poskytnutie podpory, ak
a) na základe kontroly vykonanej podľa článku
12 zistí rozdiely medzi údajmi, ktoré uviedol
21)
22)
23)

24)
25)
26)
27)

Čl. 22 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004.
Čl. 19 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004.
§ 9 zákona č. 473/2003 Z. z. a kapitola 4 nariadenia Rady
(ES) č. 1782/2003.
Kapitola 2 oddiel I nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004.
Kapitola 2 oddiel II nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004.
Čl. 32 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004.
Čl. 23 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004.

28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

Čl. 138 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004.
Čl. 6 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003.
Čl. 51 a 53 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004.
Čl. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004.
Čl. 28 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003.
Čl. 73 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004.
Čl. 72 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004.
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(2) Žiadateľ je povinný písomne oznámiť
agentúre pokles počtu chovaných zvierat v dôsledku úhynu, nariadenia usmrtenia zvierat35), alebo
odcudzenia zvierat do desať dní odo dňa, keď
k danej udalosti došlo36 ).
(3) Žiadateľ, je povinný do termínu podľa článku 10 ods. 4 oznámiť agentúre prevod vlastníctva
k podniku37).
(4) Podpora podľa článku 2 sa poskytne na
plochu určenú agentúrou na základe kontroly
vykonanej podľa článku 12. V prípade, že budú
zistené rozdiely podľa článku 12, bude tento
rozdiel odpočítaný podľa článku 13 od plochy deklarovanej v žiadosti.
(5) Žiadateľ uvedie v deklarácii podľa článku
10 ods. 5 písm. b) podrobnosti umožňujúce identifikáciu celej výmery pôdy a identifikáciu všetkých
poľnohospodárskych parciel a ich plochu vyjadrenú v hektároch na dve desatinné miesta38).
(6) Žiadateľ uvedie v zozname dojčiacich kráv
podľa článku 10 ods. 5 písm. c) čísla ušných značiek, plemeno zvierat, na ktoré požaduje poskytnutie podpory a kód farmy, na ktorej sa zvieratá
nachádzajú.
(7) Združenie preukazuje, že zviera na ktoré
požaduje podporu, je v držbe člena združenia.
35)
36)
37)
38)

Čl.
Čl.
Čl.
Čl.

74
61
74
12

nariadenia
nariadenia
nariadenia
nariadenia

Komisie
Komisie
Komisie
Komisie

(ES)
(ES)
(ES)
(ES)

č.
č.
č.
č.

(8) Žiadateľ uvedie v zozname bahníc, jariek
a kôz podľa článku 10 ods. 5 písm. d) za každú
farmu čísla ušných značiek a členenie zvierat podľa
kategórie.
(9) Plocha deklarovaná v žiadosti podľa článku
3 nesmie byť menšia ako deklarovaná plocha
v žiadosti podľa článku 5, 6 a 7.
(10) Úprava poskytnutej podpory a vylúčenia
z podpôr, na základe zistených rozdielov podľa
odseku 4, sa uplatňujú nezávisle od seba a individuálne.
Článok 16
Záverečné ustanovenia
Zrušuje sa usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 55/2004
o podpore v poľnohospodárstve poskytovanej
formou jednotnej platby na plochu poľnohospodárskej pôdy a formou platby pre vybrané plodiny
pestované na ornej pôde, uverejnené v čiastke 11
vestníka zo dňa 7. apríla 2004.
Článok 17
Účinnosť
Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo vestníku.

796/2004.
796/2004.
796/2004.
796/2004.

Zsolt Simon, v. r.
minister

.
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Príloha č. 1
k usmerneniu
Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky
Oblasť

Štandardy

1. Pôdna erózia:
Ochrániť pôdu pomocou vhodných opatrení.

a) Poľnohospodársku pôdu pri priemernom
sklone kultúrneho dielu viac ako 12o nie je
vhodné využívať ako ornú pôdu s výnimkou
pestovania viacročných krmovín (VRK)
a tráv na ornej pôde (pre hospodársky rok
2004/2005 s výnimkou hustosiatych plodín
so šírkou medziriadku max.16 cm).
b) Na orných pôdach pri priemernom sklone
kultúrneho dielu 7o až 12o je možné pestovať
plodiny na ornej pôde len pri takom spôsobe
pestovania, ktoré zamedzí tvorbe ryhovej
erózie

2. Minimálna miera údržby
Zaistiť minimálnu úroveň údržby a zabrániť
zhoršeniu stanovíšť.

a) Udržiavať všetky plochy trávnych porastov
kosením a/alebo spásaním a mulčovaním.
b) Udržiavať plochy ornej pôdy nevyužívanej
na produkciu plodín kosením a/alebo mulčovaním.
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Príloha č. 2
k usmerneniu
Vybrané plodiny pestované na ornej pôde

-
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Pšenica ozimná,
pšenica jarná,
pšenica tvrdá,
jačmeň jarný,
jačmeň ozimný,
raž siata,
ovos siaty,
kukurica,
triticale,
pohánka,
proso siate,
cirok,
ostatné obilniny,
hrach siaty,
bôb obyčajný,
repka olejka,
slnečnica ročná,
sója fazuľová,
ľan siaty priadny,
ľan siaty olejný,
strukovinovo-obilninová miešanka,
olejninovo-obilninová miešanka,
strukovinovo-olejninová miešanka.

Príloha č. 3
k usmerneniu
Plemená dojčiacich kráv

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Aberdeen Angus (AA)
Belgické modré (BB)
Blonde d´aquitaine (BA)
Galloway (GL)
Gasconne (GA)
Hereford (HE)
Highland (HL)
Charolais (CH)
Chianina (CI)
Limousine (L)
Piemontese (PI)
Simentál bezrohý – výkrmový (SB)
Simentál rohatý – výkrmový (SR)
Slovenský strakatý dobytok (S)*
Slovenský pinzgauský dobytok (P)*

* Minimálny podiel krvi S a P je 75 %; u krížencov plemien uvedených v položkách 1 až 13 je podiel krvi mäsového plemena 50 %.
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42

OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd
prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri
chránených odrôd
( zo 7. apríla 2005 číslo 2854/2005-510)

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 13 ods. 2,
§ 16 ods. 4, § 18 ods. 1, § 21 ods. 3 zákona
č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z.z.
(ďalej len „zákon“) uverejňuje:
1. Podľa § 13 ods. 2 zákona oznámenie o zrušení šľachtiteľského osvedčenia k 31. marcu 2005
uvedené v prílohe č. 1 od posledného uverejnenia
vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky ( ďalej len „vestník“).
2. Podľa § 16 ods. 4 zákona oznámenie o vykonaní zápisu o zrušení prihlášky v zozname pri-
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hlášok k 31. marcu 2005 uvedené v prílohe č. 2
od posledného uverejnenia vo vestníku.
3. Podľa § 18 ods. 1 zákona oznámenie o podaných prihláškach na ochranu odrody k 31. marcu 2005 uvedené v prílohe č. 3 od posledného uverejnenia vo vestníku.
4. Podľa § 21 ods. 3 zákona oznámenie o udelených šľachtiteľských osvedčeniach k 31. marcu
2005 uvedené v prílohe č. 4 od posledného uverejnenia vo vestníku.
Ing. Zuzana Kontrová, v. r.
poverená zastupovaním
generálneho riaditeľa sekcie

Oznámenie o zrušení šľachtiteľského osvedčenia k 31.3.2005

Príloha č. 1
K oznámeniu č. 2854/2005-510

Číslo
prihlášky

Číslo
šľachtiteľského
osvedčenia

Druh

Názov

1117

198

Repka olejka - ozimná

ZORRO

1127

200

Repka olejka - jarná

LISONNE

308

70

Jačmeň siaty

Sladko

1159

184

Jačmeň siaty

Vladan

51

68

Jačmeň siaty

Nóvum

309

69

Jačmeň siaty

Svit

53

173

Jačmeň siaty

Orbit

Majiteľ odrody

Norddeutsche Pflanzenzucht
Hohenlieth, Holtsee
Deutsche Saatveredelung Lippstadt Bremen GmbH
HORDEUM s.r.o. Nový Dvor
Sládkovičovo
HORDEUM s.r.o. Nový Dvor
Sládkovičovo
HORDEUM s.r.o. Nový Dvor
Sládkovičovo
HORDEUM s.r.o. Nový Dvor
Sládkovičovo
HORDEUM s.r.o. Nový Dvor
Sládkovičovo

Dátum zrušenia

14.2.2005
14.2.2005
24.1.2005
24.1.2005
24.1.2005
24.1.2005
24.1.2005
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Príloha č.2
K oznámeniu č.2854/2005-510

Oznámenie o vykonaní zápisu o zrušení prihlášky v zozname prihlášok k 31.3. 2005

Číslo

Druh

Názov

Majiteľ odrody

prihlášky
1279
1494
1648
1461
*1529

zrušenia
Jačmeň siaty
Jabloň
Jabloň
Repka olejka - jarná
Kukurica siata

Formát
SANTANA
RED JONAPRINCE
LICOSMOS
Tva 1 4 6 - 9

Hordeum s.r.o. Nový Dvor 1052 Sládkovičovo
Plant Research International, Wageningen
Wilton Weert B.V.

Deutsche Saatveredelung Lippstadt - Bremen GmbH
SEMPOL Holding a.s. Trnava

* odroda zostáva právne chránená - č. prihlášky 1510, odstraňuje sa len duplicita podanej prihlášky
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Dátum

24.1.2005
7.2.2005
7.2.2005
14.2.2005
1.4.2005

Príloha č.3
K oznámeniu č.2854/2005-510

Oznámenie o podaných prihláškach k 31.3. 2005

Dátum
Číslo

Druh

Názov

Prihlasovateľ

Pracovné

prihlášky

%

od kedy

Novosť

označenie

1683 Jačmeň siaty

HORTOP

1684 Repka olejka
ozimná

BAROS

prihlášky

SK 5184-10-98

Hordeum s.r.o. Nový Dvor 1052
Sládkovičovo

100 odroda nebola

Norddeutsche Pflanzenzucht Hans Georg Lembke KG Hohenlieth Holtsee

100 odroda nebola

2.3.2005

predávaná, ponúkaná
9.3.2005

predávaná, ponúkaná

Príloha č. 4
K oznámeniu č. 2854/2005-510

Oznámenie o udelených šľachtiteľských osvedčeniach k 31.3.2005

Druh

podania

Číslo

Šľachtiteľské

Názov

prihlášky

osved. číslo

1595
1594
107
136
1202

382
383
384
385
386

Ovos siaty
Ovos siaty
Ovos siaty
Raž siata
Hrach siaty - peluška

IZÁK
ATEGO
AURON
ALBEDO
RHEA

1203

387

Hrach siaty

JANTÁR

1436

388

Vika siata

MEDEA

1580

389

Hrach siaty

SVIT

1579

390

Fazuľa záhradná

DIANA

Majiteľ osvedčenia

SELGEN a.s. Praha
ŠÉLGÉŇ a.s. Praha
SELGEN a.s. Praha
SELGEN a.s. Praha
Šľachtiteľská stanica Horná Streda a.s.
Horná Streda
Šľachtiteľská stanica Horná Streda a.s.
Horná Streda
Šľachtiteľská stanica Horná Streda a.s.
Horná Streda
Šľachtiteľská stanica Horná Streda a.s.
Horná Streda
Šľachtiteľská stanica Horná Streda a.s.
Horná Streda

Dátum podania

Dátum vydania

prihláškys

Šľacht. osvedčenia

13.12.2002
13.12.2002
27.9.1990j
1.11.1990
20.12.1996

2.3.2005
2.3.2005
2.3.2005
2.3.2005
30.3.2005

20.12.1996

30.3.2005

8.8.2000

30.3.2005

31.5.2002

30.3.2005

31.5.2002

30.3.2005
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DOPLNOK
k Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia na rok 2005

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky na základe uznania Slovenskej
republiky za krajinu úradne bez výskytu bovinnej
tuberkulózy a brucelózy rozhodnutím Komisie
č. 2005/179/ES a podľa zákona č. 488/2002 Z.
z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje tento doplnok k Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia na rok 2005
uverejnenom vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 6/2005 zo dňa
12. februára 2005 pod číslom 23/2005:
V časti A písmene a) sa text ku kódom úkonov 130, 131, 133, 140 a 146 nahrádza týmto
textom:
„Hovädzí dobytok
Kód

OIE

Názov akcie

130

B105

Tuberkulinácia HD jednoduchá

131

B061

Tuberkulinácia simultánna

133

B061

Tuberkulóza bakt. vyš.

Metodika:
1. Jednoduchá tuberkulinácia cicavčím tuberkulínom:
Vyšetriť
- 1x ročne 33 % chovov v regióne - všetok hovädzí dobytok starší ako 24 mesiacov,
- 1x ročne všetok hovädzí dobytok starší ako
24 mesiacov vo všetkých drobnochovoch (farmy fyzických osôb, ktoré chovajú hovädzí
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dobytok pre samozásobenie a neuvádzajú produkty z nich získané na trh),
- 1x ročne býky na inseminačnej stanici a v prirodzenej plemenitbe,
Vyšetrenia vykonať do 12 mesiacov od posledného vyšetrenia.
- býčky pred základným výberom,
- v chovoch s nálezom zmien svedčiacich na tuberkulózu pri prehliadke po zabití (podozrenie
na tuberkulózu) pozastaviť štatút stáda úradne
bez tuberkulózy a tuberkulinovať všetky zvieratá staršie ako šesť týždňov (ihneď v prípade,
že od poslednej tuberkulinácie uplynulo viac
ako 42 dní)
2. Simultánna tuberkulinácia cicavčím tuberkulínom a aviárnym tuberkulínom k simultánnej skúške:
a) v chovoch s výskytom pozitívnych reagentov
na cicavčí tuberkulín pri jednoduchej tuberkulinácii
1. postupovať podľa prílohy č. 2 časti I bodu
3A písm. b) naradenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z.z. o zdravotných
problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými
- pozastaviť štatút stáda úradne uznaného
bez tuberkulózy,
- pozitívneho reagenta zabiť,
- vykonať všetky požadované vyšetrenia
zabitého reagenta,
- štatút stáda ponechať pozastavený až do
ukončenia všetkých laboratórnych skúšok - ak tuberkulóza nie je potvrdená

laboratórnymi skúškami štatút stáda
úradne bez tuberkulózy obnoviť až po
simultánnom intradermálnom teste všetkých zvierat starších ako šesť týždňov
s negatívnym výsledkom vykonanom
najmenej 42 dní po odstránení pozitívneho reagenta.
alebo,
2. ak je podozrenie na falošne pozitívny test
alebo interferenčnú reakciu
- pozastaviť štatút stáda úradne uznaného
bez tuberkulózy,
- pozitívneho reagenta izolovať,
- štatút stáda úradne bez tuberkulózy obnoviť až po simultánnom intradermálnom
teste všetkých zvierat starších ako šesť
týždňov s negatívnym výsledkom vykonanom najmenej 42 dní od vykonania
jednoduchého intradermálneho testu.
b) v chovoch s výskytom dubióznych reagentov
na cicavčí tuberkulín pri jednoduchej tuberkulinácii (i v prípade, ak predchádzajúca jednoduchá tuberkulinácia bola vykonaná v predchádzajúcom roku a existuje odôvodnené podozrenie na výskyt falošne pozitívnych alebo
interferenčných reakcií v dôsledku napr. výskytu
iných mykobaktérií, dôkazu M. avium subsp.,
M. paratuberculosis a podobne)
1. postupovať podľa prílohy č. 2 časti I bodu
3A písm. c) naradenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z.z. - ako ďalší test na
vyriešenie štatútu dubióznych reagentov sa
použije simultánny intradermálny test.
Dubiózne reagenty pri simultánnej tuberkulinácii
opakovane tuberkulínovať najmenej za 42 dní.
V prípade, že zvieratá pri opakovanom simultánnom intradermálnom teste nie sú negatívne, považovať ich za pozitívne reagujúce - tieto pozitívne
reagujúce zvieratá zo stáda vyradiť a po zabití vykonať laboratórne vyšetrenie a epizootologické
šetrenie.
V prípade, že tuberkulóza nie je potvrdená,
vykonať opakovanú simultánnu tuberkulináciu
najskôr za 42 dní po vyradení pozitívneho reagenta
u všetkých zvierat vo veku nad šesť týždňov.

V prípade potvrdenia tuberkulózy odobrať štatút stáda úradne uznaného bez tuberkulózy a postupovať podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z.z.
c) v chovoch s pozitívnym mikrobiologickým laboratórnym nálezom M. bovis alebo M. avium
a pri ochorení ošetrovateľov na tuberkulózu
- ihneď (v prípade, že od poslednej tuberkulinácie
uplynulo viac ako 42 dní).
Tuberkulóza bakteriologické vyšetrenie:
- po zabití pozitívnych reagentov na tuberkulináciu
- pri náleze zmien svedčiacich na tuberkulózu
HD
Kód

OIE

Názov akcie

140

B103

Brucelóza HD sér. RVK

Metodika:
Vyšetriť krvné vzorky
- 1x ročne 33 % chovov v regióne - všetok hovädzí dobytok starší ako 24 mesiacov,
- 1x ročne všetok hovädzí dobytok starší ako
24 mesiacov vo všetkých drobnochovoch (farmy fyzických osôb, ktoré chovajú hovädzí dobytok pre samozásobenie a neuvádzajú produkty z nich získané na trh),
- 1 x ročne plemenné býky na inseminačných
staniciach, v prirodzenej plemenitbe a pred
základným výberom plemenných býčkov.
Vyšetrenia vykonať do 12 mesiacov od posledného vyšetrenia.
HD
Kód

OIE

Názov akcie

146

B108

Enzoot. bov. leukóza - ELISA
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Metodika:
Príloha č. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z.z.
Vyšetriť krvné vzorky
- 1x ročne 33 % chovov v regióne - všetok hovädzí dobytok starší ako 24 mesiacov,
- 1x ročne všetok hovädzí dobytok starší ako
24 mesiacov vo všetkých drobnochovoch (farmy fyzických osôb, ktoré chovajú hovädzí dobytok pre samozásobenie a neuvádzajú produkty z nich získané na trh),
- 1x - ročne býky na inseminačnej stanici a v prirodzenej plemenitbe.
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Vyšetrenia vykonať do 12 mesiacov od posledného vyšetrenia.
- v stádach, v ktorých jedno zviera reagovalo pozitívne postupovať podľa citovanej prílohy časti
D ods. 1 písm. a) až c),
- v stádach, v ktorých pozitívne reagovalo viac
zvierat postupovať podľa citovanej prílohy časti
D ods. 2 písm. a) až d),
- býčky pred základným výberom.“
Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., v. r.
ústredný riaditeľ
Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy
Slovenskej republiky

