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OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o výške sumy platby
poskytovanej formou jednotnej platby na plochu poľnohospodárskej pôdy a formou
doplnkových vyrovnávacích platieb
(z 28. novembra 2005 č. 3712/2005-100)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe čl. 3 ods. 2, čl. 5 ods. 2, čl. 6
ods. 3, čl. 7 ods. 2, čl. 8 ods. 4 a čl. 9 ods. 4
usmernenia ministra pôdohospodárstva Slovenskej
republiky na úseku štátnej správy o podpore v
poľnohospodárstve poskytovanej formou jed-

notnej platby na plochu a doplnkových vyrovnávacích platieb uverejneného vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
v čiastke 10 z 12. apríla 2005 pod č. 41/2005,
po prepočte finančných prostriedkov alokovaných
na jednotnú platbu na plochu poľnohospodársky
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a 1 405,70 SKK na hektár zo zdrojov štátneho rozpočtu, čo spolu predstavuje platbu vo
výške 2 717,40 SKK na hektár.

využívanej pôdy (ďalej len „SAPS“) a doplatkov
na plodiny pestované na ornej pôde (ďalej len
„POP“) na tabak, chmeľ, dojčiace kravy, bahnice,
jarky a kozy s výmenným kurzom stanoveným podľa Nariadenia Komisie (ES) č. 1044/2005 zo
4. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
(ES) č. 2808/98, pokiaľ ide o stanovenie rozhodujúcej skutočnosti výmenného kurzu pre pomoci,
ktoré patria do pôsobnosti nariadenia (ES)
č. 1782/2003, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1973/2004 (Ú. v. ES L 172, 5. 7.
2005), stanovilo nasledujúce sadzby pre rok 2005:

3. Pre doplnkové vyrovnávacie platby na tabak,
odrodu „Virginia“ vo výške 120 000 SKK na
hektár, pri celkovej garantovanej výmere
887,78 ha a pre odrodu „Burley“ vo výške
75 000 SKK na hektár, pri celkovej garantovanej výmere 83,57 ha, financované zo zdrojov štátneho rozpočtu.
4. Pre doplnkové vyrovnávacie platby na chmeľ
vo výške 9 000 SKK na hektár, pri celkovej
garantovanej výmere 305,13 ha, financované
zo zdrojov štátneho rozpočtu.

1. Pre SAPS vo výške 2 099,70 SKK na hektár,
pri celkovej garantovanej výmere 1 976 000 ha
poľnohospodársky využívanej pôdy, zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (ďalej len
„EAGGF“).

5. Pre doplnkové vyrovnávacie platby na dojčiace
kravy vo výške 4 300 SKK na jednu dojčiacu
kravu.

2. Pre doplnkové vyrovnávacie platby na POP
vo výške 1 027,79 SKK na hektár, pri celkovej garantovanej výmere 1 004 668 ha ornej
pôdy, financované presunom z Plánu rozvoja
vidieka (ďalej len „plán“) zo zdrojov EAGGF;
283,91 SKK na hektár, financované presunom
z plánu ako povinné národné spolufinancovanie

6. Pre doplnkové vyrovnávacie platby na bahnice,
jarky a kozy vo výške 600 SKK na jednu bahnicu, jarku alebo kozu.
Zsolt Simon, v. r.
minister

90

KAL E N D Á R
výstav a veľtrhov pre rok 2006
Kalendár výstav a veľtrhov pre rok 2006 garantovaných Ministerstvom pôdohospodárstva
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zahŕňa podujatia, na ktorých sa rezort už tradične
zúčastňuje a boli zaznamenané konkrétne komerčné výsledky na strane vystavujúcich podnikateľských subjektov.
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Je žiaduce, aby sa Slovenská republika zviditeľnila v Európe práve v oblasti agrosektora, ktorý
reaguje najdynamickejšie na zmeny trhových podmienok spoločenstva. Spoločná prezentácia podnikateľských subjektov na agropotravinárskych
výstavách a veľtrhoch formou národných expozícií
má väčšiu silu, ako ukázali i minuloročné skúse-

nosti, vytvára určitý prierez slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva pre odbornú i spotrebiteľskú návštevnosť výstav.
Zohľadňujúc tieto aspekty ako i skutočnosť,
že niektoré výstavy sú organizované v dvojročných
cykloch, bol zostavený tento kalendár výstav
a veľtrhov pre rok 2006, úlohou ktorých je:
– získať všeobecné informácie o dopyte a ponuke konkrétnej komodity na cieľovom trhu,
– zabezpečiť prezentáciu výrobkov na zodpovedajúcej vysokej úrovni,
– získať odbornú návštevnosť,
– v spolupráci s obchodnými oddeleniami zastupiteľských úradov usporiadať cielené prezentácie na predstavenie špecialít domáceho agrosektora.
Domáce a zahraničné výstavy a veľtrhy možno
začleniť do týchto skupín:
A. Zahraničné výstavy a veľtrhy garantované
ministerstvom.
Podľa § 11 ods. 1 písm. a) výnosu Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13.
apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach
o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva (oznámenie č. 224/2004 Z. z.) (ďalej len „výnos“) technickú podporu za účasť možno poskytnúť do 70 %
oprávnených nákladov.
B. Domáce medzinárodné poľnohospodárske výstavy Agrokomplex Nitra a Lignumexpo.
Podľa § 11ods. 1 písm. a) výnosu technickú podporu za účasť možno poskytnúť do 70 % oprávnených nákladov.
C. Domáce a zahraničné poľnohospodárske výstavy a veľtrhy.
Podľa § 11 ods. 1 písm. b) výnosu technickú
podporu za účasť možno poskytnúť do 50 %
oprávnených nákladov.
D. Výstavy financované Európskou komisiou.
Bez možnosti poskytnutia technickej pomoci.

A. Zahraničné výstavy a veľtrhy
garantované ministerstvom:
A.1. MEDZINÁRODNÝ ZELENÝ TÝŽDEŇ Berlín, Nemecko
13. – 22. 1. 2006
71. ročník výstavy poľnohospodárstva, potravinárstva a záhradníctva; spotrebiteľsky
orientovaná.
A.2. FIERAGRICOLA, Verona - Taliansko
9.– 12. 2. 2006
Špecializovaná poľnohospodárska výstava
zameraná hlavne na stroje a živočíšnu výrobu.
A.3. PRODEXPO Moskva, Ruská federácia (alebo Zlatá jeseň Moskva, október)
13. – 17. 2. 2006
12. ročník medzinárodného potravinárskeho
veľtrhu s komerčným charakterom.
A.4. BIOFACH, Norimberg, Spolková republika Nemecko
16. – 19. 2. 2006
Svetová výstava prírodných potravín a produktov.
A.5. SALIMA 2006, Brno
7. – 10. 3. 2006
25. ročník medzinárodného potravinárskeho
veľtrhu s komerčným charakterom.
A.6. TECHAGRO Brno, Česká republika
2. – 6. 4. 2006
Medzinárodný veľtrh poľnohospodárskeho, veterinárneho a lesníckeho sektora.
A.7. Medzinárodná výstava vín Londýn,
Veľká Británia
16. – 18. 5. 2006
25. ročník medzinárodného veľtrhu vín a nápojov, komerčne orientovaná.
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A.8. SVETOVÁ VÝSTAVA PRIVÁTNYCH
ZNAČIEK
(WORLD OF PRIVATE LABEL)
Amsterdam
30. – 31. 5. 2006
Medzinárodný odborný kontraktačný veľtrh.
A.9. POLAGRA-FOOD Poznaň, Poľská
republika
september 2006
(alebo IFE Polland, Varšava, 17. – 19.
5. 2006 )
Medzinárodný kontraktačný veľtrh potravinárskeho priemyslu.
A.10. FOODAPEŠT Budapešť, Maďarská
republika
21. – 24. 11. 2006
22. ročník medzinárodnej výstavy potravinárstva, gastronómie, nápojov a hotelierstva.
B. Domáce medzinárodné
poľnohospodárske výstavy
B.1. AGROKOMPLEX Nitra, Slovenská
republika
august 2006
33. ročník medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu.
B.2. LIGNUMEXPO - Les, Nitra, Slovenská republika
26. – 29. 9. 2006
15. Medzinárodná výstava strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre drevospracujúci a nábytkársky priemysel.
C. Domáce a zahraničné výstavy a veľtrhy
C.1. Medzinárodná výstava KÔŇ 2006,
Trenčín
1. – 3. 9. 2006
C. 2. DANUBIUS GASTRA, Bratislava
26. – 29. 1. 2006
C.3. NÁRODNÁ VÝSTAVA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT 2006, Nitra
máj, 2006
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D. Výstavy financované Európskou
komisiou
Samostatnú kapitolu v prezentáciách na výstavách a veľtrhoch predstavujú tzv. Eurostánky.
Z iniciatívy Európskej komisie DG AGRI (Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo) sa v
cieľových krajinách na vybraných veľtrhoch realizujú spoločné stánky členských štátov bez priamej
účasti vystavovateľov výrobcov. Pre producentov
existuje možnosť zúčastniť sa poskytnutím svojich
výrobkov a propagačných materiálov. Spoločnú
prezentáciu rezortu pôdohospodárstva zabezpečuje Intervenčná agentúra. Európska komisia pre
prvý polrok 2006 odsúhlasila tieto veľtrhy:
D.1. SIA 2006, Paríž
25. 2. – 5. 3. 2006
Medzinárodný spotrebiteľský veľtrh poľnohospodárstva a potravinárstva.
D. 2. Royal Show, Warwickshire
2. – 5. 7. 2006
Kráľovské poľnohospodárske podujatie –
prehliadka rastlín, zvierat, strojov a potravinárskych výrobkov.
Popis výstav
Zahraničné výstavy
A.1. MEDZINÁRODNÝ ZELENÝ TÝŽDEŇ Berlín, Nemecko
13. – 22. 1. 2006
71. ročník výstavy poľnohospodárstva, potravinárstva a záhradníctva. Výstavnú plochu tvorí
114 tis. m2, v 26 pavilónoch. Predbežný počet
vystavovateľov 1542 z 56 krajín a predpokladaný počet návštevníkov je približne 470 tisíc.
Medzinárodná výstava Zelený týždeň v Berlíne
v Nemecku patrí medzi najväčšie európske podujatia poľnohospodárstva, potravinárstva a záhradníctva. Aj keď svojím charakterom je táto
výstava orientovaná na spotrebiteľov, každoročne
je aj miestom stretnutia najvyšších predstaviteľov
hospodárskeho a politického života z celého sveta,
ponúka široký prehľad vývoja v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu a je vhodným miestom pre zastúpenie slovenského agropotravinárskeho sektora.

Z iniciatívy Messe Berlín k veľtrhu Zelený
týždeň a na základe námetov obchodných oddelení
zastupiteľských úradov zorganizovať pre vystavovateľov kooperačné stretnutia s kľúčovými organizáciami, firmami, importérmi a obchodnými reťazcami z potravinárskej oblasti sa počas nadchádzajúceho ročníka veľtrhu Zelený týždeň bude
konať 2. ročník AgriBusinessFóra, ktorého hlavným zámerom je stretnúť sa a prezentovať sa významným distribučným spoločnostiam a importérom pôsobiacim v oblasti potravinárstva. Druhým dôležitým zámerom AgriBusinessFora je výmena dôležitých informácií a prednášky na aktuálne
témy z oblastí potravinárskeho priemyslu. AgriBusinessForum sa uskutoční počas veľtrhu dňa
23. januára 2006. Podmienkou účasti na AgriBusinessFóre je aktívna účasť firmy na veľtrhu Zelený týždeň.
Cena za prenájom výstavnej plochy:
160,-EUR+DPH/m2
A.2. FIERAGRICOLA, Verona - Taliansko
9 – 12. 2. 2006
107. ročník špecializovanej poľnohospodárskej výstavy. Je špecializovaná na tri hlavné
oblasti: agroservis pre ovocné sady a biomasa,
agromechanika - stroje pre poľnohospodárstvo,
a živočíšna výroba. Výstava sa rozprestiera na
ploche 100 tis m2 krytej plochy a 350 tis m2 voľnej
plochy. Prezentujú sa na nej vystavovatelia z celého
sveta. Na prezentáciu ministerstva sa navrhuje
informačný stánok 25 – 30 m2, kde organizátor
ponúka výhodné cenové podmienky.
Cena za prenájom výstavnej plochy:
120,-EUR+DPH/m2
A.3. PRODEXPO Moskva, Ruská federácia (alebo Zlatá jeseň Moskva)
13. – 17. 2. 2006
12. ročník medzinárodného potravinárskeho
veľtrhu. PRODEXPO v Moskve je najväčšia výstava potravinárskeho priemyslu v Rusku a vo východnej Európe, ktorá podporuje a zlepšuje vývoj
domácich a svetových potravinárskych obchodov.
V roku 1997 bola výstave PRODEXPO udelená
Známka medzinárodnej únie výstav a veľtrhov
(IUEF) a od roku 1998 si veľtrh udržiava miesto
v Celosvetovom združení výstavy priemyslu (UFI).
Počet vystavovateľov z rôznych krajín a re-

giónov Ruska, pozitívne kritiky na výstavu a záujem
o rôznorodé prezentované produkty – to všetko
spôsobuje rast veľtrhu PRODEXPO v Moskve.
Mnohé spoločnosti potravinárskeho priemyslu sú
z Nemecka, Rakúska, Belgicka, Španielska, Talianska, Maďarska, Poľska, Holandska, Fínska,
Dánska, USA, Francúzska a ďalších. Patria medzi
stále sa vracajúcich vystavovateľov. Prezentácie
na veľtrhu zabezpečuje možnosť uzatvárania dôležitých medzinárodných obchodných kontaktov
a uvedenie produktov a výrobkov tak ruským,
ako aj zahraničným spotrebiteľom.
Komoditná štruktúra výstavy pozostáva z
potravinárstva, z ktorého sa na výstave prezentuje
viac než 30 rôznych výrobkových skupín, ako
napríklad mäso a mäsové produkty, mlieko
a mliečne produkty, čerstvé a mrazené ryby
a morské produkty, rôzne druhy nápojov, minerálne vody, čerstvé a mrazené ovocie a zelenina,
cestoviny a pekárenské výrobky, cukor a cukrovinky a mnohé ďalšie komodity.
Vzhľadom na veľkosť východnej Európy
a množstvo trhov, je pre slovenské potravinárstvo
vhodné zúčastniť sa na najväčšom ruskom veľtrhu
PRODEXPO a touto cestou prezentovať nosné
komodity.
Cena za prenájom výstavnej plochy:
150,-EUR+DPH/m2
A.4. BIOFACH, Norimberg, Spolková republika Nemecko
16. – 19. 2. 2006
Svetová výstava prírodných potravín a produktov. Na predchádzajúcom ročníku výstavy sa
zúčastnilo 2045 vystavovateľov z 69 štátov sveta
a 32 500 odborných návštevníkov. 34 % odborných návštevníkov prišlo zo zahraničia. Uskutočnilo sa 120 odborných podujatí s 4 800 účastníkmi.
Zaujímavosťou výstavy BioFach bola samostatná
hala s celosvetovou výstavou biovín. 250 producentov ponúkalo vína, sekty a šampanské.
Cena za prenájom výstavnej plochy:
93,-EUR+DPH/m2
A.5. SALIMA 2006, Brno, Česká republika
7. – 10. 3. 2006
25. ročník medzinárodného potravinárskeho
veľtrhu s komerčným charakterom. Veľtrh sa organizuje každé dva roky, má dominantné posta-
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venie v celej strednej Európe. Má odborný charakter a pravidelne sa na ňom zúčastňujú domáce aj
zahraničné spoločnosti, pričom veľtrh sprevádza
bohatý odborný program. Okrem toho novým
členským krajinám Európskej únie ponúka výbornú príležitosť na diskusiu s ministrami poľnohospodárstva a stretnutie s profesijnými zväzmi
a spoločenstvami viacerých európskych krajín.
Obsahuje odborný sprievodný program,
ktorého súčasťou je:
Zlatá Salima – súťaž prihlásených exponátov,
AURA – súťaž o najefektívnejšiu veľtržnú
časť,
Grand prix Vinex – hodnotenie vín.
Nový projekt: Tendencia 2006, prehliadka
výrobkov zdravého moderného štýlu stravovania.
Základné informácie:
Minulého ročníka 2004 sa zúčastnilo 1 162 vystavovateľov zo 41 štátov a 41 404 návštevníkov
z 51 štátov. Čistá výstavná plocha 14 354 m2. 415
akreditovaných novinárov.
Komodity - mlieko a mliečne výrobky, oleje
a tuky, koreniny, ryža, cestoviny, mastné výrobky,
hydina, ryby, hotové jedlá, mrazené výrobky, studená kuchyňa, cukry a sladidlá, ovocie a zelenina,
alko a nealko nápoje, káva, čaj.
Stroje a technológie pre mliekarenstvo,
mastný priemysel, spracovanie ovocia a zeleniny,
výroba cestovín a cukroviniek, obalové prostriedky, vážiaca a meracia technika, chladiace a mraziarenské zariadenia.
Cena za prenájom výstavnej plochy:
3 700,-Kč+DPH/m2
A.6. TECHAGRO Brno, Česká republika
2. – 6. 4. 2006
Medzinárodný veľtrh poľnohospodárskeho, veterinárneho a lesníckeho sektora sa už neodmysliteľne zapísal do kalendára najvýznamnejších
európskych udalostí daných odborov a v roku
2006 bude opäť jedinečnou príležitosťou pre stretnutie odborníkov a obchodníkov z poľnohospodárskeho, veterinárneho a lesníckeho sektoru. V
predvečer veľtrhu sa bude konať ďalší ročník
Stredoeurópskeho veterinárneho kongresu. Je to
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najväčší komplex odborných veľtrhov v strednej
a východnej Európe.
V rámci výstavy je zabezpečená komplexná
ponuka poľnohospodárskej, veterinárnej a lesníckej techniky, vysoká zahraničná návštevnosť i
podiel odborníkov; tradičnými sú účasť popredných svetových firiem, významné medzinárodné
stretnutia na najvyššej úrovni, odborné sprievodné
programy i atraktívne predvádzania strojov v praxi,
výstava hospodárskych zvierat .
Hlavná téma veľtrhu: Biomasa ako obnoviteľný zdroj energie
Cena za prenájom výstavnej plochy :
do 50 m2 – 2000,-Kč+DPH/m2
Registračný poplatok
2500,-Kč+DPH
A.7. Medzinárodná výstava vín Londýn,
Veľká Británia
16 – 18. 5. 2006
25. ročník medzinárodného veľtrhu vín
a nápojov. Medzinárodná výstava vín a nápojov
v Londýne (LIWSF) sa v kalendári svetových vín
a nápojov stala jednou z najväčších a najzaujímavejších. Vystavujúce spoločnosti využívajú tento
veľtrh ako možnosť predstavenia svojich nových
vín a spotrebitelia zajímajúci sa o túto komoditu
potravinárstva tu môžu získať nové poznatky a informácie v priamom rozhovore s jednotlivými vystavovateľmi.
Každoročne sa na tejto výstave predstavuje
približne 1 250 vystavovateľov z takmer 65 krajín.
Stretávajú sa tu výrobcovia, dodávatelia, odborná
verejnosť a spotrebitelia, aby testovali a degustovali množstvo klasických a nových vín z rôznych
vynikajúcich vinárskych oblastí. Slovenskí výrobcovia vína ponúkajú rozmanité vinárske výrobky,
ktoré sa, okrem ich vysokej kvality a na oblasť
z ktorej pochádzajú, vyznačujú typickosťou danou
práve jedinečnými prírodnými podmienkami našej
krajiny. Nakoľko stúpajúca kvalita slovenských
vín bola už viackrát ocenená i zahraničnými odborníkmi na viacerých výstavách, môže Slovenská
republika zaujať dôležité miesto medzi vinárskymi
krajinami sveta prezentujúcimi sa na LIWSF.
Cena za prenájom výstavnej plochy:
247,-£ + DPH/m2

A.8. SVETOVÁ VÝSTAVA PRIVÁTNYCH
ZNAČIEK
(WORLD OF PRIVATE LABEL)
Amsterdam, Holandsko
30. – 31. 5. 2006
Medzinárodný odborný veľtrh „PLMAsvet obchodných značiek“ nie je spotrebným, ale
výhradne odborným kontraktačným veľtrhom,
ktorý navštevujú importéri, nákupcovia pre hypermarkety, obchodné domy, predajne drogérií,
obchodov pre domácnosť, veľkoobchodníci z celého sveta. Má multidimenzionálny charakter, t. j.
umožňuje firmám dostať sa nielen na trh Holandska, ale aj do obchodných sietí iných krajín
prakticky z celého sveta, ako sú obchodné siete
Veľkej Británie, Írska, Francúzska, Belgicka,
Nemecka, Rakúska, Talianska, Švédska, Dánska,
Španielska, Portugalska, Litvy, Nórska, Turecka,
Izraela, USA, Austrálie, Hong Kongu, Južnej
Afriky, Saudskej Arábie, Uruguaja, Taiwanu
a ďalších krajín sveta.
Veľtrhu sa zúčastňuje cca 2 600 vystavovateľov. Veľtrh je striktne rozdelený do dvoch blokov – potravinárskeho a nepotravinárskeho sektora a v každom bloku sú samostatné národné
stánky.
Privátne značky znamenajú, že výrobky určitej firmy (aj slovenskej) sa v Holandsku a v ďalších krajinách predávajú pod značkou zahraničnej
obchodnej siete. Tento druh spolupráce sa netýka
len samotného predaja výrobkov vo veľkoobchodnej sieti, ale aj marketingu, v rámci ktorého
sa výrobok musí prispôsobiť prísnym požiadavkám kvality, bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia.
Výhodou veľtrhu je, že firmy mesiac pred
podujatím obdržia brožúru s kompletnými adresami nákupcov, ktorí sa veľtrhu zúčastnia a s ktorými si môžu vopred dohodnúť stretnutia na veľtrhu. Ďalšou výhodou je, že zoznam vystavovateľov na veľtrhu PLMA je do konca roka zverejnený on-line na stránke PLMA, ktorú navštevujú zahraniční nákupcovia vyberajúci si dodávateľov. Členovia PLMA dostávajú tiež pozvánky
na odborné semináre PLMA (vždy začiatkom
roka – Rím, Paríž, Nemecko), informujúce
o systémoch obchodných sietí a pod.

Cena za prenájom výstavnej plochy:
Minimálny stánok o rozlohe 3x3 m stojí
4200,- EUR (2 200 EUR stánok + 2000 EUR
poplatok ako nečlen PLMA), pre členov
PLMA 2 200 EUR (stánok je vybavený štandardne kobercom a elektrickým pripojením). Stánok o rozlohe 3 x 6 m stojí 4 100 EUR
– 2000 EUR poplatok ako nečlen PLMA
(3 x 9 m stojí 6000 EUR + 2000 EUR poplatok ako nečlen PLMA). Ceny sú bez DPH.
A.9. POLAGRA-FOOD Poznaň,
Poľská republika
september 2006 (presný dátum ešte nie
je známy.)
Medzinárodný kontraktačný veľtrh potravinárskeho priemyslu. Výstavnú plochu tvorí
35 tis. m2, predbežný počet vystavovateľov je 800
- 1000 z 30 krajín sveta a predpokladaný počet
odborných návštevníkov približne 40 tisíc.
V roku 2004 bol na tomto potravinárskom
veľtrhu zaznamenaný rekordný počet vystavovateľov (približne 1000) a vzhľadom na stúpajúcu
popularitu u väčšiny návštevníkov si veľtrh
POLAGRA-FOOD zaslúži dôležité miesto medzi
veľtrhmi v strednej a východnej Európe.
Nakoľko sa tu stretávajú dôležití výrobcovia
a distribútori z viacerých oblastí poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu, malé, stredné
aj veľké spoločnosti, vystavujúcim spoločnostiam,
ako aj bežným spotrebiteľom, či potencionálnym
partnerom sa naskytuje možnosť, nadviazať množstvo kvalitných obchodných kontaktov na poli
agropotravinárskeho sektora v oblasti komodít,
akými sú napríklad mäso, ryby, potraviny, nápoje,
víno, mlieko a mliečne výrobky, cestoviny, cukor
a cukrovinky, ovocie a zelenina čerstvá aj konzervovaná, káva a mnohé ďalšie.
Už v minulých rokoch sa na tomto veľtrhu
prezentovalo viacero slovenských firiem z komodít
mlieko, syry, pivo a konzervy a vzhľadom na ich
úspešné prezentácie je účasť na veľtrhu
POLAGRA-FOOD dôležitá nielen pre vystavujúce slovenské firmy, ale aj je prínosom pre potravinársky priemysel Slovenskej republiky.
Cena za prenájom plochy :
120,-EUR+DPH/m2
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Alternatíva - IFE POLAND 2006,
Varšava, Poľsko
17. – 19. 5. 2006
22. ročník medzinárodnej výstavy potravinárstva, gastronómie, nápojov a hoteliérstva.
Svoje produkty v roku 2005 tu prezentovalo 357 vystavovateľov z 30 krajín sveta v 13 národných pavilónoch z Nemecka, Maďarska, Španielska,
Francúzska, Grécka, Číny, Rakúska, Holandska,
Belgicka, Írska, Slovenska a Anglicka. V roku
2005 sa v slovenskej expozícií prezentoval sektor
vinárov a expozícia získala prvú cenu za najkrajší
dizajn výstavy. Na veľtrhu vystavujú komodity mlieko a mliečne výrobky, oleje a tuky, koreniny,
ryža, cestoviny, mastné výrobky, hydina, ryby,
hotové jedlá, mrazené výrobky, studená kuchyňa,
cukry a sladidlá, ovocie a zelenina, alko a nealko
nápoje.
Cena za prenájom plochy:
200,-EUR+DPH/m2
A.10. FOODAPEŠT, Budapešť, Maďarsko
21. – 24. 11. 2006
Medzinárodná odborná výstava potravín,
ktorá sa organizuje každé dva roky. Na minulom
ročníku sa prezentovalo 774 vystavovateľov z 28 štátov, na ploche 18 799 m2. Z Maďarska bolo 477 vystavovateľov a zahraničných vystavovateľov bolo
297. Výstavy sa zúčastnilo 24 714 návštevníkov.
Z toho 16 % návštevníkov bolo zo zahraničia. 13 štátov sa prezentovalo v kolektívnych národných expozíciách. Od vstupu Maďarska do Európskej únie
organizátori uvádzajú, že výstava je „medzinárodnejšia“ a počet národných expozícií narastá.
Výstava dáva priestor na stretnutia agrárnej
diplomacie na najvyššej úrovni.
Komoditná štruktúra výstavy je potravinárstvo, z ktorého sa na výstave prezentuje mäso
a mäsové produkty, mlieko a mliečne produkty,
čerstvé a mrazené ryby a morské produkty, zelenina a ovocie, mliečne výrobky, liečivé potraviny,
detské mrazené výrobky, pekárenské výrobky,
cukor a cukrovinky, med. Druhou časťou sú nápoje, kde sa prezentuje víno, pivo, alkohol, káva,
čaj, ovocné šťavy, minerálne vody. Treťou časťou
sú potravinárske stroje, baliaca a chladiaca technika, zariadenia predajní.
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Na výstave sú už tradične sprievodné akcie,
prezentácie, odborné konferencie. Ohľadom výstavy Foodapešt sa v tlači objavilo viac ako 200 článkov v denníkoch, odborných časopisoch. Z výstavy sú odvysielané vstupy vo verejnoprávnej a aj
súkromných televíziách.
Cena za prenájom plochy:
100,-EUR+ DPH/m2
Domáce výstavy
B.1. AGROKOMPLEX Nitra,
august 2006
33. Medzinárodný poľnohospodársky a potravinársky veľtrh. Na 32. ročníku veľtrhu sa zúčastnilo 693 firiem, ktoré sa prezentovali na ploche
28 147 m2. V čase, keď liberalizácia obchodu
a nové exportné možnosti znamenajú pre náš agropotravinársky komplex nové výzvy a možnosti,
ale aj riziká a ohrozenia. Vývoj odvetvia odzrkadľuje aktuálnu potrebu zvyšovania konkurencieschopnosti v oblasti nákladov, kvality i bezpečnosti
potravín. Veľtrh bol ďalším pokračovaním dlhodobého úsilia organizátorov o vytvorenie kvalitnej
komunikačnej platformy pre dopyt a ponuku
v jednom z najdôležitejších odvetví národného
hospodárstva, s možnosťou využitia rôznorodých
možností, ktoré podujatie poskytuje. Na veľtrhu
sa v roku 2004 zúčastnilo so svojimi výstavnými
expozíciami 693 vystavovateľov. Vstup do Európskej únie znamenal zároveň väčší záujem zo strany
zahraničných subjektov, ktorých počet sa oproti
minulému roku zvýšil o 51 firiem. Najväčšie zastúpenie mali podnikateľské subjekty z Českej
republiky, Nemecka a Poľska. Ďalšie zúčastnené
krajiny boli Dánsko, Holandsko, Kanada, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko, Turecko.
Veľtrh Agrokomplex už dlhodobo vytvára netradičné spojenie vzdelávania, komercie a historického poznania. Návštevníci mohli obdivovať
jednak expozície živočíšnej výroby s prehliadkami zvierat, jednak sa pokochať na ladnosti
pohybov koní v rámci Majstrovstiev Slovenska
mládeže vo westernovom jazdení SAWRR. Kultúrne programy a vystúpenia folklórnych speváckych a tanečných skupín, Western show

či Pivný festival, na ktorom sa predstavilo 7 pivovarov, súťaž o Pivára Agráka, ukážky voltížneho
jazdenia, súťaže modelárov, či predvádzanie zvierat v pavilóne M4 a v expozícii živočíšnej výroby.
Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh
v Nitre patrí spomedzi množstva výstav organizovaných na Slovensku medzi tie najväčšie
a v oblasti poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu je tým najvýznamnejším. Každoročne sa tu stretáva nielen široká podnikateľská
a spotrebiteľská verejnosť, množstvo odborníkov,
ale aj politická elita z viacerých okolitých európskych štátov.
Cena za prenájom krytej výstavnej plochy:
2 500,- Sk+DPH/m2
B.2. LIGNUMEXPO, Nitra,
Slovenská republika
26 – 29. 9. 2006
15. Medzinárodná výstava strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre drevospracujúci
a nábytkársky priemysel. Čistá výstavná plocha
tvorí 6890 m2, predbežný počet vystavovateľov
je 220 z viacerých zahraničných krajín a predpokladaný počet návštevníkov približne 14 550,
predovšetkým odborníkov zo všetkých regiónov
Slovenska a blízkeho zahraničia.
Organizátori už tradične spolupracujú s ministerstvom, Technickou univerzitou vo Zvolene
a Cechom stolárov zo Slovenska. Spoluorganizátormi veľtrhu sú Zväz spracovateľov dreva so sídlom vo Zvolene a š. p. Lesy Slovenskej republiky
so sídlom v Banskej Bystrici.
Cena za prenájom plochy stánku:
1500,- až 3000,-Sk + DPH/m2
C.1. Medzinárodná výstava KÔŇ 2006,
Trenčín
1 – 3. 9. 2006
Hlavným zámerom a cieľom už tretieho
ročníka medzinárodnej výstavy Kôň 2006, ktorá
sa uskutoční na ploche 5 000 m2, je podpora a popularizácia chovu koní na Slovensku. Tak ako po
minulé roky bude výstavu sprevádzať bohatý
sprievodný program. Súčasťou výstavy sú aj odborné prednášky.
Cena za prenájom plochy
700,- až 1000,-Sk+DPH/m2

C.2. DANUBIUS GASTRO, Bratislava
26 – 29. 1. 2006
13. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO. Nie je to len veľtrh jedného, aj keď rozsiahleho odvetvia akým
gastronómia určite je, ale je to aj veľtrh potravinárstva, hotelierstva a cestovného ruchu. Nakoľko
je veľtrh Danubius Gastro spojený s ďalšími atraktívnymi výstavami a súbežnými akciami patrí medzi
najatraktívnejšie výstavné podujatia na Slovensku.
Veľtrh Danubius Gastro, Exposhop a Gastropack sa konal pod záštitou ministerstva v úzkej
spolupráci s odbornými partnermi - Asociáciou
someliérov Slovenskej republiky, Slovenským
zväzom kuchárov a cukrárov, Slovenskou barmanskou asociáciou, Zväzom výrobcov hrozna
a vína na Slovensku a Zväzom obchodu Slovenskej republiky.
Sprievodné akcie boli venované odborníkom i širokej verejnosti, kde si určite každý
prišiel na svoje pri degustácii vín, kávy a rôznych
kulinárskych špecialít, ktoré boli doprevádzané
živými ukážkami kuchárskeho a barmanského
umenia. Na tomto veľtrhu sa bude podporovať
forma spoločného stánku Značka kvality.
V roku 2005 sa po prvýkrát realizoval spoločný stánok projektu Značka kvality. V expozícií
vystavovali svoje ocenené výrobky zástupcovia
potravinárskych spoločností. Predpokladá sa, že
v roku 2006 bude expozícia ešte pestrejšia so
širším sortimentom ocenených výrobkov.
Cena za prenájom plochy:
1 400,-Sk+DPH/m2
C.3. NÁRODNÁ VÝSTAVA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT 2006, Nitra
máj 2006
1. ročník národnej výstavy hospodárskych
zvierat. Usporiadateľmi sú chovateľské zväzy
hospodárskych zvierat v Slovenskej republike.
Program zahŕňa prezentáciu šľachtiteľskej práce,
plemenárskej práce, chovateľských výsledkov,
podporu trhu plemenných zvierat.
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Eurostánky

marketingovej činnosti spadá do kompetencie
Intervenčnej agentúry.
V rámci aktivít zastrešuje:
−
Výber jednotného dizajnu a realizátora národných expozícií.
−
Informovanosť podnikateľských subjektov
o konaní jednotlivých výstav a súvisiacich
činnostiach.
−
Program v národných expozíciách.
−
Rokovacie priestory rezortu a agentúry.
−
Spoločné propagačné materiály.
−
Spoločné cielené prezentácie vystavovateľov pre obchodných partnerov.
−
Tlačové správy a informovanosť médií.
−
Hostesky a tlmočenie.

D.1. SIA 2006, Paríž
25. 2. – 5. 3. 2006
Medzinárodný veľtrh poľnohospodárstva
a potravinárstva orientovaný hlavne na spotrebiteľskú verejnosť, rodiny s deťmi. V roku 2005
pod gesciou DG AGRI bol zrealizovaný spoločný
stánok Európskej komisie na ploche 400 m2,
stánok 15 až 18 m2 bol pre každú krajinu zdarma.
D. 2. Royal Show Warwickshire
2. – 5. 7. 2006
Kráľovský poľnohospodársky veľtrh, stánok Slovenskej republiky v rámci pavilónu Európskej komisie. Okrem prezentácie, má každá krajina počas výstavy svoj Národný deň, kde prezentuje slovenské špeciality a pripravuje kultúrny
program.
Organizovanie výstav a veľtrhov v rámci

Zuzana Kontrová, v. r.
poverená zastupovaním
generálneho riaditeľa
sekcie poľnohospodárstva a obchodu
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D O D A T O K č. 1
k metodickému pokynu č. 500/581/2005 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach
o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného
hospodárstva

Na účely efektívneho plnenia úloh podľa § 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 na vykonanie výnosu
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva (uverejnený v č. 12/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
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republiky a Pôdohospodárska platobná agentúra
vydávajú tento dodatok.
Článok I
Metodický pokyn č. 500/581/2005 k výnosu
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva sa mení a dopĺňa takto:

1. Príloha č.2 metodického pokynu znie:
„Príloha č. 2
k metodického pokynu č. 500/581/2005

Vzor
Identifikačný list žiadateľa
I. Registračné číslo žiadateľa
II. Údaje o žiadateľovi

Právna forma

III. Údaje o prijatí žiadosti
regionálnym pracoviskom
Pôdohospodárskej platobnej
agentúry

IČO

Rodné číslo

Obchodné meno (PO)/Meno a priezvisko (FO)

J. č.
Prijal a kontroloval
Dňa

Ulica a číslo súpisné / orientačné

Podpis

PSČ

Podacie miesto (odtlačok pečiatky)

Obec

Okres
Telefón

Mobil

Fax

E-mail

IV. Údaje o osobitnom účte
Názov banky/Pobočka

Číslo osobitného účtu/kód banky

V. Adresa žiadateľa (ak je iná ako adresa trvalého pobytu/sídlo)
Ulica a číslo súpisné
PSČ

Obec

Okres

VI. Údaje o osobe oprávnenej konať za žiadateľa
Meno a priezvisko

Telefón/Mobil
E-mail
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VII. Údaje o štatutárnych zástupcoch PO
Meno a priezvisko

Názov dvora, farmy

Rodné číslo

Adresa (obec)

Reg. číslo farmy z CEHZ

VIII. Vyhlásenie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

všetky informácie uvedené v identifikačnom liste vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
súhlasím s používaním a šírením mojich osobných údajov uvedených v identifikačnom liste a jeho prílohách
v Integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov,
súhlasím s tým, že údaje uvedené v identifikačnom liste môžu byť využívané na štatistické účely a anonymné
podnikovo-hospodárske hodnotenia,
nie som v likvidácii alebo na môj majetok nebol vyhlásený konkurz, neprebieha konkurzné alebo vyrovnacie konanie
alebo návrh na vyhlásenie konkurzu nebol zamietnutý pre nedostatok majetku (neplatí pre neregistrované fyzické
osoby),
som si vedomý svojej povinnosti vrátiť pridelenú podporu pri uvedení nesprávnych údajov v identifikačnom liste,
som si vedomý toho, že vylákaním podpory alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, rozpočtu verejnoprávnej
inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa zákona alebo iného právneho predpisu viazané na podmienky,
ktoré nespĺňam, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, dopúšťam sa trestného činu podľa § 250b Trestného
zákona.

IX. Záväzok
Zaväzujem sa
a) vrátiť všetky mne neoprávnene vyplatené platby, vrátane úrokov podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
b) poskytnúť súčinnosť a umožniť vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,
c) poskytnúť ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie správnosti údajov v identifikačnom
liste,
d) oznámiť písomne každú zmenu údajov v identifikačnom liste na príslušné regionálne pracovisko Pôdohospodárskej
platobnej agentúry do desať pracovných dní od jej vzniku.

X. Prílohy:
Počet priložených listov :
čestné vyhlásenie (vyplnené)*
osvedčená kópia výpisu zo
živnostenského registra*
kópia výpisu
z obchodného registra
Slovenskej republiky*
iné oprávnenie na podnikanie*
ostatné prílohy (počet príloh)
V.........................................................
Dňa:.....................................................
Poznámka:* vyplňuje sa krížikom
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Podpis žiadateľa a odtlačok
pečiatky (PO)

Evidenčný list
štátnej pomoci malého a stredného podnikania podľa stanovených kritérií
veľkostnej kategórie podniku
A. Veľkostná kategória podniku
Veľkostná kategória podniku je určená odporúčaním Komisie 2003/361/EÚ zo dňa 6. mája 2003 o
definícii mikropodnikov, ako aj malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003) a je zverejnená
na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (www.apa.sk).
B. Vyznačenie veľkostnej kategórie
Veľkostnú kategóriu podniku žiadateľ o štátnu pomoc vyznačí písmenom „x“ v príslušnej kolónke.
Veľkostná
kategória podniku

Označenie
kategórie

1. mikro podnik
2. malý podnik
3. stredný podnik
4. veľký podnik

Zaradenie podniku sa stanoví na základe kritérií pre určenie veľkostnej kategórie podniku uvedených
nižšie. Žiadateľ o štátnu pomoc vyznačí veľkostnú kategóriu podniku v Identifikačnom liste v
časti Evidenčný list. Tlačivo o veľkostnej kategórii podniku je súčasťou dokumentácie, ktorú žiadateľ
o štátnu pomoc vyplní a predloží v stanovenom termíne príslušnému regionálnemu pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry na základe jej výzvy na predkladanie žiadosti o štátnu pomoc.
C. Vyhlásenie žiadateľa o podporu
Týmto vyhlasujem, že som na základe stanovených kritérií pre zaradenie podniku do veľkostnej kategórie
správne označil pre štatistické účely veľkostnú kategóriu podniku.

Podpis žiadateľa
a odtlačok pečiatky
V

...............................................

Dňa:

...............................................
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Kritériá
pre určenie veľkostnej kategórie mikropodnikov, malých podnikov
a stredných podnikov

A. Legislatívne zabezpečenie
Definíciu podniku, kritériá mikro, malých
a stredných podnikov, výpočet pracovníkov a finančné limity určujúce kategórie podnikov, typy
podnikov, ktoré sa zohľadňujú pri výpočte počtu
pracovníkov, finančných čiastok a referenčného
obdobia a vyhotovenie údajov o podniku stanovuje odporúčanie Komisie 2003/361/ES (Ú. v. EÚ
L 124, 20.5.2003).
B. Kritériá pre určenie veľkostnej kategórie
podnikov
Kategóriu mikro, malých a stredných podnikov
tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250
osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR alebo celkové ročné aktíva nepresahujú
43 miliónov EUR.
1. V rámci kategórie mikro, malých a stredných
podnikov sa mikro podnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat alebo celkové ročné aktíva nepresahujú 2 milióny EUR.
2. V rámci kategórie mikro, malých a stredných
podnikov sa malý podnik definuje ako podnik,
ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého
ročný obrat alebo celkové ročné aktíva nepresahujú 10 miliónov EUR.
3. V rámci kategórie mikro, malých a stredných
podnikov sa stredný podnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva od 51 do 250 osôb a ktorého ročný obrat alebo celkové ročné aktíva
predstavujú hodnotu od 11 do 44 mil. EUR
4. Podľa predchádzajúcich kritérií pre mikro,
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malé a stredné podniky je veľký podnik definovaný ako podnik, ktorý zamestnáva viac ako
EUR alebo celková ročná hodnota aktív presahuje 43 mil. EUR
C. Definovanie, prepočet a štatistické vykazovanie údajov
1. Kategóriu zamestnancov definuje článok
5 odporúčania Komisie 2003/361/ES (Ú. v. EÚ
L 124, 20.5.2003).
2. Obrat definujú smernice Ministerstva financií
Slovenskej republiky k účtovným výkazom. Ročný
obrat predstavujú celkové tržby a výnosy, ktoré
sa zistia z vykázanej skutočnosti účtovného výkazu
(Výsledovka Úč) so stavom k 31. decembru predchádzajúceho roka.
3. Hodnotu aktív definujú smernice Ministerstva financií Slovenskej republiky k účtovným výkazom. Ročná hodnota aktív sa zistí z vykázanej
skutočnosti účtovného výkazu (Súvaha Úč) so stavom k 31. decembru predchádzajúceho roka.
4. Prepočet ročného obratu a ročnej hodnoty aktív podniku z Sk na EUR sa vykoná
z údajov účtovníctva prepočtom hodnoty údajov
Sk oficiálnym kurzom slovenskej koruny voči EUR
stanoveným Národnou bankou Slovenska k 31. decembru predchádzajúceho roka.
5. Pre zaradenie podniku do veľkostnej kategorizácie je prioritným kritériom počet zamestnancov a z ďalších dvoch ekonomických kritérií musí
spĺňať aspoň jedno (ročný obrat alebo ročnú hodnotu aktív).

D. Príklady zaradenia podniku do veľkostnej
kategórie
Príklad 1:
Žiadateľ o podporu :
– zamestnáva 5 zamestnancov,
– ročný obrat dosahuje 1,5 miliónov EUR,
– celková ročná hodnota aktív dosahuje 1,8 miliónov EUR.
Podľa stanovených kritérií pre určenie veľkosti
podniku, resp. podnikateľa žiadateľ o podporu vyznačí znamienkom „x“ v riadku 1. mikro podnik.
Príklad 2:
Žiadateľ o podporu:
– zamestnáva 30 zamestnancov,
– ročný obrat dosahuje 6,8 miliónov EUR,
– celková ročná hodnota aktív dosahuje 7,8 miliónov EUR.
Podľa stanovených kritérií pre určenie veľkosti
podniku, resp. podnikateľa žiadateľ o podporu
vyznačí znamienkom „x“ v riadku 2. malý podnik.

– zamestnáva 170 zamestnancov,
– ročný obrat dosahuje 37,5 miliónov EUR,
– celková ročná hodnota aktív dosahuje 40,1 miliónov EUR.
Podľa stanovených kritérií pre určenie veľkosti
podniku, resp. podnikateľa žiadateľ o podporu vyznačí znamienkom „x“ v riadku 3. stredný podnik.
Príklad 4:
Žiadateľ o podporu:
– zamestnáva 270 zamestnancov,
– ročný obrat je 64 mil. EUR,
– celková ročná hodnota aktív dosahuje 55 miliónov EUR.
Podľa stanovených kritérií pre určenie veľkosti
podniku, resp. podnikateľa žiadateľ o podporu vyznačí znamienkom „x“ v riadku 4. veľký podnik.“
Článok II
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho
zverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Príklad 3:
Žiadateľ o podporu:

Ing. Tibor K a t o c s , v. r.
generálny riaditeľ
sekcie pôdohospodárskej politiky
a rozpočtu
Ministerstvo pôdohospodárstva
Slovenskej republiky

Ing. Vadim H a r a j , v. r.
generálny riaditeľ
Pôdohospodárskej platobnej agentúry
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Definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov
Výňatok z prílohy odporúčania Komisie 2003/361/EÚ zo 6. mája 2003 týkajúceho sa definície
mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003)
DEFINÍCIA MIKRO, MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV,
KTORÚ PRIJALA KOMISIA

Článok 1

Článok 3

Podnik

Typy podnikov, ktoré sa zohľadňujú pri
výpočte počtu pracovníkov a finančných
čiastok

Za podnik sa považuje každý subjekt, ktorý
vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na
jeho právnu formu. Sem patria najmä samostatne
zárobkovo činné osoby a rodinné podniky, ktoré
vykonávajú remeselnícke alebo iné činnosti a partnerstvá alebo združenia, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť.
Článok 2
Počet pracovníkov a finančné limity
určujúce kategórie podnikov
(1) Kategóriu mikro, malých a stredných podnikov tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej
ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje
50 miliónov euro a/alebo celková ročná súvaha
nepresahuje 43 miliónov EUR.
(2) V rámci kategórie mikro, malých a stredných podnikov sa malý podnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 miliónov EUR.
(3) V rámci kategórie mikro, malých a stredných podnikov sa mikropodnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha
nepresahuje 2 milión EUR.
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(1) „Samostatný podnik“ je každý podnik,
ktorý nie je zatriedený ako partnerský podnik
podľa odseku 2 alebo prepojený podnik podľa
odseku 3.
(2) „Partnerské podniky“ sú podniky, ktoré nie
sú zatriedené ako prepojené podniky podľa odseku 3 a medzi ktorými je takýto vzťah: podnik
(vyššie postavený podnik) buď samostatne alebo
spoločne s jedným, alebo viacerými prepojenými
podnikmi podľa odseku 3, vlastní 25 % alebo viac
imania alebo hlasovacích práv iného podniku
(nižšie postavený podnik).
Podnik sa však môže klasifikovať ako samostatný a takto, keďže nemá žiadny partnerský podnik, aj keď investori túto 25 % hranicu dosiahnu
alebo prekročia, za predpokladu, že títo investori
nie sú prepojení podľa odseku 3 individuálne alebo
spoločne do príslušného podniku:
(a) s verejnými investičnými spoločnosťami,
spoločnosťami investujúcimi do rizikového kapitálu, fyzickými osobami alebo skupinami fyzických
osôb, ktoré sa pravidelne zúčastňujú rizikových
investičných aktivít, ktoré investujú vlastný kapitál
v nekótovaných firmách (podnikateľskí anjeli) za
predpokladu, že celkové investície týchto podni-

kateľských anjelov v rovnakom podniku sú nižšie
ako 125000 EUR;
(b)s univerzitami alebo neziskovými výskumnými strediskami;
(c) inštitucionálnymi investormi, vrátane regionálnych rozvojových fondov;
(d)orgánmi miestnej samosprávy, ktoré majú
ročný rozpočet menší ako 10 miliónov EUR a menej ako 5000 obyvateľov.
(3) „Prepojené podniky“ sú podniky, ktoré
majú nasledovné vzájomné vzťahy:
(a) podnik má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v inom podniku;
(b)podnik má právo vymenovať alebo odvolať
väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného podniku;
(c) podnik má právo dominantne pôsobiť na
iný podnik na základe zmluvy uzatvorenej s týmto
podnikom alebo na základe ustanovenia v jeho
spoločenskej zmluve, alebo stanovách;
(d) podnik, ktorý je akcionárom alebo členom
iného podniku, sám kontroluje na základe zmluvy
s inými akcionármi v tomto podniku alebo členmi
tohto podniku väčšinu hlasovacích práv akcionárov
alebo členov v tomto podniku.
Existuje predpoklad, že dominantný vplyv neexistuje, ak sa investori uvedení v druhom pododseku odseku 2 nezapoja priamo alebo nepriamo
do vedenia príslušného podniku bez toho, aby boli
dotknuté ich práva ako akcionárov alebo nezúčastnených spoločníkov.
Podniky, ktoré sa nachádzajú v niektorom zo
vzťahov uvedených v prvom pododseku prostredníctvom jedného alebo viacerých podnikov,
alebo majú niektorého z investorov uvedených
v odseku 2, sa tiež považujú za prepojené.
Podniky, ktoré sa nachádzajú v jednom alebo
inom z takýchto vzťahov prostredníctvom fyzickej
osoby alebo skupiny fyzických osôb konajúcich
spoločne, sa tiež považujú za prepojené podniky,
ak sa podieľajú vo svojej činnosti alebo časti svojej
činnosti na rovnakom relevantnom trhu alebo na
susedných trhoch.

Za „priľahlý trh“ sa považuje trh pre produkt
alebo službu, ktorý sa nachádza priamo vo vyššej
alebo nižšej pozícii („súprudne alebo protiprúdne“)
od relevantného trhu.
(4) Okrem prípadov uvedených v odseku 2,
druhom pododseku sa podnik nemôže považovať
za mikro, malý a stredný podnik, ak 25 % alebo
viac imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo
nepriamo kontrolovaných spoločne alebo individuálne jedným alebo viacerými verejnými orgánmi.
(5) Podniky môžu poskytnúť vyhlásenie o postavení ako samostatný podnik, partnerský podnik
alebo prepojený podnik, vrátane údajov týkajúcich
sa hraníc stanovených v článku 2. Vyhlásenie sa
môže poskytnúť, aj keď je kapitál rozptýlený tak,
že nie je možné presne určiť, kto ho vlastní, v takomto prípade podnik môže poskytnúť vyhlásenie
v dobrej viere, že môže odôvodnene predpokladať, že jeden podnik nevlastní, alebo spoločne
navzájom prepojené podniky nevlastnia 25% alebo
viac. Takéto vyhlásenia sa poskytnú bez toho, aby
boli dotknuté kontroly alebo vyšetrovania ustanovené podľa pravidiel spoločenstva.
Článok 4
Údaje používané v prípade počtu
pracovníkov a finančných čiastok
a referenčného obdobia
(1) Údaje, ktoré je potrebné použiť v prípade
počtu pracovníkov a finančných čiastok, sú údaje
týkajúce sa posledného schváleného účtovného
obdobia a vypočítané na ročnom základe. Zohľadňujú sa odo dňa účtovnej závierky. Výška zvoleného obratu sa vypočíta bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a iných nepriamych daní.
(2) Ak podnik v deň účtovnej závierky zistí na
ročnom základe, že počet zamestnancov alebo
finančné limity prekročil alebo sú pod limitmi stanovenými v článku 2, nebude to mať za následok
stratu alebo nadobudnutie štatútu stredného,
malého alebo mikro podniku, pokiaľ sa tieto limity
neprekročili v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach.
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(3) V prípade novozaložených podnikov, ktorých účtovné závierky ešte neboli schválené, sa
uplatnia údaje získané čestným odhadom vykonaným za bežný finančný rok.
Článok 5
Počet pracovníkov
Počet pracovníkov zodpovedá počtu ročných
pracovných jednotiek AWU (annual work units,
AWU), t. j. počtu osôb, ktoré pracujú na plný
úväzok v rámci príslušného podniku alebo v jeho
mene počas celého posudzovaného referenčného
roku. Práca osôb, ktoré nepracovali celý rok,
práca tých osôb, ktoré pracovali na čiastočný úväzok bez ohľadu na dĺžku a práca sezónnych pracovníkov sa počítajú ako časti AWU. Pracovníci
pozostávajú zo:

rých sa podnik podieľa prostredníctvom konsolidácie.
Údaje uvedené v prvom odseku sa pridajú
k údajom každého partnerského podniku príslušného podniku, ktorý sa nachádza bez-prostredne vo vyššom alebo nižšom postavení („súprudne alebo protiprúdne“) od neho. Výsledok je
úmerný percentuálnemu podielu kapitálu alebo
hlasovacích práv (podľa toho, ktoré je väčšie).
V prípade, keď krížové akcie vlastnia dva podniky
použije sa vyššie percento.
K údajom uvedeným v prvom a druhom odseku sa pridá 100 % údajov každého podniku,
ktorý je priamo alebo nepriamo prepojený
s príslušným podnikom, ak už údaje neboli zahrnuté prostredníctvom konsolidácie v účtovných
závierkach.

(a) zamestnancov;
(b) osôb pracujúcich pre podnik, ktorý mu podlieha, a ktorí sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov považujú za zamestnancov;
(c) vlastníci - manažéri;
(d)partneri vykonávajúci pravidelnú činnosť
v podniku a majúci finančný prospech z podniku.

(3) Na uplatnenie odseku 2 sa údaje partnerských podnikov príslušného podniku určia z ich
účtovných závierok a ostatných konsolidovaných
údajov, ak existujú. K týmto údajom sa pripočíta
100 % údajov podnikov, ktoré sú prepojené s týmito partnerskými podnikmi, pokiaľ ich účtovné údaje
už nie sú zahrnuté prostredníctvom konsolidácie.

Učni alebo študenti, ktorí sa zúčastňujú na odbornom vzdelávaní na základe učňovskej alebo
odbornej zmluvy sa nepovažujú za pracovníkov.
Dĺžka materskej alebo rodičovskej dovolenky sa
nezapočítava.

(1) V prípade samostatného podniku, údaje,
vrátane počtu pracovníkov sa určia výlučne podľa
účtovnej závierky tohto podniku.

Na uplatnenie tohto istého odseku 2 sa údaje
partnerských podnikov, ktoré sú prepojené s príslušným podnikom, určia z ich účtovných závierok
a ostatných konsolidovaných údajov, ak existujú.
K týmto údajom sa pripočítajú proporcionálne
údaje každého prípadného partnerského podniku
tohto prepojeného podniku, ktorý sa nachádza
bezprostredne vo vyššom alebo nižšom postavení
(„súprudne alebo protiprúdne“) od neho, pokiaľ
už údaje neboli zahrnuté v konsolidovaných účtovných závierkach s percentuálnym podielom úmerným percentu uvedenému podľa druhého pododseku odseku 2.

(2) Údaje, vrátane počtu pracovníkov, o podniku, ktorý má partnerský podnik alebo prepojené
podniky, sa určia na základe účtovnej závierky
a iných údajov o podniku, alebo ak sú k dispozícii,
konsolidovaných účtovných závierok podniku alebo konsolidovaných účtovných závierok, na kto-

(4) Ak sa v konsolidovaných účtovných závierkach neuvádzajú za daný podnik údaje o pracovníkoch, čísla týkajúce sa pracovníkov sa vypočítajú úmerne na základe súhrnu údajov z jeho
partnerských podnikov a pripočítaním údajov z
podnikov, s ktorými je príslušný podnik prepojený.“

Článok 6
Vyhotovenie údajov o podniku
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VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2005 č 3703/2005-100
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky na zachovanie prevádzkyschopného stavu a likvidáciu nefunkčných častí
hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8 ods.
2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
(1) Dotáciu na zachovanie prevádzkyschopného stavu a likvidáciu nefunkčných častí hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu (ďalej
len „hydromelioračný majetok“) z rozpočtovej
kapitoly ministerstva v príslušnom rozpočtovom
roku možno poskytnúť správcovi hydromelioračného majetku do 100 % oprávnených nákladov.
(2) Za oprávnené náklady sa považujú náklady
na
a) údržbu, opravy a odstraňovanie havárií hydromelioračného majetku,
b) likvidáciu nefunkčných častí hydromelioračného
majetku.
(3) Oprávnenými nákladmi podľa odseku 1 nie
sú náklady na dodávku vody od vodného zdroja
k odberným zariadeniam.

b) na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých
úverov,
c) na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
d) na úhradu miezd, platov, služobných príjmov
a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní,
e) žiadateľovi, ktorý nemá usporiadané finančné
vzťahy so štátnym rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový rok,
f) žiadateľovi, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii,
g) žiadateľovi, voči ktorému je vedené exekučné
konanie.
§2
(1) Dotáciu podľa § 1 ods. 1 možno poskytnúť
na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č.1.
a)
b)
c)

(4) Dotáciu podľa odseku 1 nemožno poskytnúť
a) na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,

d)

(2) Prílohou žiadosti je
projekt plánovanej údržby a opráv hydromelioračného majetku v príslušnom kalendárnom
roku podľa prílohy č. 2,
reálny odhad nákladov v príslušnom kalendárnom roku, ak ide o odstraňovanie havárií na
hydromelioračnom majetku,
reálny odhad nákladov v príslušnom kalendárnom roku, ak ide o likvidáciu nefunkčných častí
hydromelioračného majetku,
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má uspo-
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e)
f)

g)
h)
i)

riadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom
za predchádzajúci rozpočtový rok,
výpis z obchodného registra nie starší ako tri
mesiace alebo doklad o zriadení alebo založení
žiadateľa,
čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze
ani likvidácii, prípadne že ku dňu predloženia
žiadosti nebol na jeho majetok podaný návrh
na vyhlásenie konkurzu,
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že neporušil
zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu1),
doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo
pobočke zahraničnej banky,
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je voči
nemu vedené exekučné konanie.

(3) Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 1
ods. 1 sa predkladá ministerstvu do konca februára príslušného kalendárneho roka, ak tento výnos
neustanovuje inak.
(4) Po posúdení žiadosti o poskytnutie dotácie
možno poskytnúť žiadateľovi schválenú dotáciu
po častiach. V prvom polroku príslušného kalendárneho roka možno poskytnúť žiadateľovi do
50 % výšky schválenej dotácie, ďalších 25 %
v treťom štvrťroku príslušného kalendárneho roka
a zostávajúca časť do 31. októbra príslušného kalendárneho roka.

1)
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Zákon č. 82/ 2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(5) Vyúčtovanie dotácie sa vykoná do 15. decembra príslušného kalendárneho roka. Ku dňu
vyúčtovania sa predkladajú doklady o skutočne
vynaložených a uhradených nákladoch.
§3
Prechodné ustanovenie
Na žiadosť podanú v roku 2005 sa nevzťahuje
postup podľa § 2 ods. 4. V roku 2005 sa žiadosť
o poskytnutie dotácie podľa § 1 ods. 1 predkladá
do 16. decembra 2005. Vyúčtovanie poskytnutej
dotácie v roku 2005 sa vykoná do 15. januára
2006.
§4
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa §5 ods. 1 písm. b) a § 5 ods. 4, 5, 9
a 11 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 806/2004-100 z 13. apríla
2004 o podrobnostiach o poskytovaní podpory
v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva (oznámenie č. 224/2004 Z. z.).
§5
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 15. decembra
2005, okrem § 2 ods. 2 písm. g), ktorý nadobúda
účinnosť 1. februára 2006.
Zsolt Simon, v. r
minister

Príloha č. 1
k výnosu č. 3703/2005-100
VZOR

Žiadosť o poskytnutie
dotácie
I. Údaje o žiadateľovi
Právna forma

IČO

Obchodné meno

II. Údaje o prijatí žiadosti
ministerstvom
J.č.
Prijal a kontroloval
Dňa

Sídlo (ulica a číslo súpisné / orientačné)

Podpis

PSČ

Podacie miesto (odtlačok pečiatky)

Obec

Okres

III. Údaje o osobitnom účte žiadateľa
Názov banky/Pobočka zahraničnej banky Číslo účtu/kód banky

IV. Údaje o osobe oprávnenej konať za žiadateľa
Meno a priezvisko

Telefón:
E-mail

V. Dotáciu žiadam
a) podľa ustanovenia:
b) názov požadovanej dotácie:
c) požadovaná výška dotácie:

Sk

VI. Vyhlásenie žiadateľa
a) všetky informácie uvedené v žiadosti o poskytnutie dotácie vrátane príloh sú správne, úplné
a pravdivé,
b) sú mi známe podmienky poskytovania dotácie a som si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa
na pomoc, o ktorú žiadam,
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c) súhlasím s tým, že údaje uvedené v žiadosti budú využité na štatistické účely a všeobecné
podnikovo-hospodárske hodnotenia,
d) som si vedomý svojej trestnej zodpovednosti a povinnosti vrátiť pridelenú podporu pri uvedení
nesprávnych údajov alebo pri nedodržaní podmienok podpory,
e) som si vedomý toho, že vylákaním príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, rozpočtu
verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa zákona alebo iného
právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňam, a to uvedením do omylu v otázke ich
splnenia, dopúšťam sa trestného činu podľa § 250b Trestného zákona.
VII. Záväzok
Zaväzujem sa
a) dodržať všetky podmienky na poskytnutie dotácie,
b) vrátiť všetky mne neoprávnene vyplatené platby vrátane úrokov podľa zákona č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
c) poskytnúť súčinnosť a umožniť vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,
d) poskytnúť ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie
oprávnenosti žiadosti o poskytnutie dotácie,
e) oznámiť každú zmenu údajov uvedených v žiadosti písomne Ministerstvu pôdohospodárstva
Slovenskej republiky do desiatich pracovných dní od jej vzniku.

VIII. Prílohy:
Podľa výnosu.

V

...............................................

Dňa ..............................................
Podpis žiadateľa:
Odtlačok pečiatky:
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Príloha č. 2
k výnosu č. 3703/2005-100

Štruktúra projektu plánovanej údržby a opráv hydromelioračného majetku

1. Názov projektu
2. Účel a charakteristika projektu
3. Náklady na hlavné skupiny prác so základnou špecifikáciou
4. Zoznamy technicko-prevádzkových celkov (TPC) s vyčíslením nákladov
5. Náklady na sfunkčnenie špeciálnych objektov
6. Celkové náklady projektu
7. Výška požadovanej dotácie
8. Spôsob zabezpečenia projektu
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ZMENY
v Listine registrovaných odrôd v roku 2005

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 7 ods. 4
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení
zákona č. 470/2002 Z. z. uverejňuje tieto zmeny
v Listine registrovaných odrôd.
Dňa 14. septembra 2005 odborná komisia pre
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osivo a odrody ministerstva prerokovala výsledky
Štátnych odrodových skúšok s poľnými plodinami.
Na základe návrhu odbornej komisie pre osivo a odrody ministerstva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky registruje, ruší registráciu a predlžuje registráciu nasledovným odrodám

Druh
Jačmeň siaty
Jačmeň siaty
Jačmeň siaty
Jačmeň siaty
Jačmeň siaty
Jačmeň siaty
Pšenica letná
Pšenica letná
Kukurica siata
Kukurica siata
Kukurica siata
Tritikale
Tritikale
Ďatelina lúčna

Názov odrody
Premuda
Graciosa
Reni
Tarifa
Vanessa
Monaco
Sana
Astella
KWS 1394
Nikolo
Masat
Tewo
Pinokio
Javorina

Splnomocnený zástupca
Ing. Mikuláš Károly, Bratislava
Ing. Mikuláš Károly, Bratislava
Ing. Dušan Briedik, Trnava
RWA Slovakia spol. s r.o., Bratislava
RWA Slovakia spol. s r.o., Bratislava
Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany
KWS Semena s.r.o., Záhorská Ves
Saatbau Linz Slovensko spol. s r.o., Trnava
RWA Slovakia spol. s r.o., Bratislava
Legusem s.r.o., Horná streda
Legusem s.r.o., Horná streda
-

Žiadateľ/Udržiavateľ
Cebeco Seeds B.V., NL
Cebeco SeedsB.V.,NL
Dr. J.Ackerman, DE
Clovis Matton NV, BG
Saatzucht Josef Breun, DE
Secobra Recherches, FR
Hordeum spol. s r.o., Sládkovičovo, SK
Istropol Solary a.s., Horné Mýto, SK
KWS SAAT AG, DE
Saatbau Linz Gen.mbH, AT
Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, DE
Danko Hodowla Roslin Sp.z.o.o., PL
Danko Hodowla Roslin Sp.z.o.o., PL
Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany, SK

Posl.uznávanie/
Rozhodnutie OK dobeh osiva
registrovať
registrovať
registrovať
registrovať
registrovať
predĺžiť registráciu
predĺžiť registráciu
predĺžiť registráciu
registrovať
registrovať
registrovať
zrušiť registráciu
-/31.12.2007
zrušiť registráciu
-/31.12.2007
zrušiť registráciu
-/31.12.2005
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OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení
odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách
v registri chránených odrôd
( zo 4. novembra 2005 číslo 6388/2005-510 )

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 16
ods. 4, § 18 ods. 1 a § 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 § 16 ods. 4 zákona oznámenie o vykonaní zápisu o zrušení prihlášky v zozname prihlášok k 30. septembru 2005 uvedené v prílohe č. 1 od posledného uverejnenia vo Vestníku ministerstva (ďalej len „vestník“).
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2. Podľa § 18 ods. 1 zákona oznámenie o podaných prihláškach na ochranu odrody k 30. septembru 2005 uvedené v prílohe č. 2 od posledného uverejnenia vo vestníku.
3. Podľa § 21 ods. 3 zákona oznámenie o udelených šľachtiteľských osvedčeniach k 30. septembru 2005 uvedené v prílohe č. 3 od posledného uverejnenia vo vestníku.
Ing. Zuzana Kontrová, v. r.
poverená zastupovaním generálneho
riaditeľa sekcie
poľnohospodárstva aobchodu

Príloha č. 1
K oznámeniu č.6388/2005-510

Oznámenie o vykonaní zápisu o zrušení prihlášky v zozname prihlášok k 30.9.2005

Číslo
prihlášky
1475

Názov

Druh

Repka olejka

JESPER

1442

Calibrachoa / Petunia

Million Bells - Lemon ( Sunbelkic )

1443

Calibrachoa / Petunia

jMillion Bells -Terracotta (Sunbelkist)

1444

Petunia Juss.

Surfinia Sky Blue / Keilavbu

.............................................
■

Majiteľ odrody

PROCOSEM SA, LA Chapelle Saint Ursin

Dátum zrušenia

11.8.2005

Moerheim New Plant bv, Weterinweg 3a, 2155 MV
Leimuiderburg
Moerheim New Plant bv, Weterinweg 3a, 2155 MV
Leimuiderburg
Moerheim New Plant bv, Weterinweg 3a, 2155 MV
Leimuiderburg
Jorn Hansson, Hanson ĎK, Holmevej 36, 5471
Sonderso
Jorn Hansson, Hanson DK, Holmevej 36, 5471
Sonderso
Jorn Hansson, Hanson DK, Holmevej 36, 5471
Sonderso
Innova Plant GmbH, Gensingen
Innova Plant GmbH, Gensingen
Innova Plant GmbH, Gensingen
Innova Plant GmbH, Gensingen
Innova Plant GmbH, Gensingen
Innova Plant GmbH, Gensingen
Innova Plant GmbH, Gensingen

21.9.2005
21.9.2005
21.9.2005
21.9.2005
21 9 2005
21.9.2005
21.9.2005
21.9.2005

21.9.2005
21.9.2005
21.9.2005

1445

Osteospermum ecklonis

Orange Symphony - Seimora

1446

Osteospermum ecklonis

Cream symphony - Seidacre

1447
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617

Osteospermum ecklonis
Slamiha slamienková
Slamiha slamienková
Slamiha slamienková
Slamiha slamienková
Slamiha slamienková
Sutera hybrid
Sanvitalia speciosa

Lemon Symphony
REDBRAPIN /SUNDAZE PINK
REDBRAWHI/ SUNDAZE WHITE
REDBRABRO / SUNDAZE BRONZE
REDBRALEM / SUNDAZE LEMON
REDBRAGOL/ SUNDAZE GOLD
MOGOTÔ
SUNBINI

1618

Sutera nová hybrid/ Bacopa SUTERA NOVÁ WHITE/ GIWHISTO-12

Innova Plant GmbH, Gensingen

21.9.2005

1619

Sutera nová hybrid/ Bacopa MOAMBA

Innova Plant GmbH, Gensingen

21.9.2005

1620

Petúnka hybridná

CONCRAN / CONCHITA CRANBERRY FROST

Innova Plant GmbH, Gensingen

21.9.2005

1621

Petúnka hybridná

CONSTRAW/CONCHITA STRAWBERRY FROST

Innova Plant GmbH, Gensingen

21.9.2005

1622
1623
1624
1625
1626

Petúnka hybridná
Petúnka hybridná
Petúnka hybridná
Petúnka hybridná
Petúnka hybridná

CÓNSUDA/ CONCHITA SUMMER DAWN
CONMOHA/CONCHITE MORNING HAZE
CONGLOW/ CONCHITA EVENING GLOW
CONBLOSS/ CONCHITA BLOSSOM WHITE
CONBLUE/ CONCHITA BLUEBERRY FROST

ínnova Plant GmbH, Gensingen
Innova Plant GmbH, Gensingen
Innova Plant GmbH, Gensingen
Innova Plant GmbH, Gensingen
Innova Plant GmbH, Gensingen

21.9.2005
21.9.2005
21.9.2005
21.9.2005
21.9 2005

21.9.2005
21.9.2005
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Príloha č.2
K oznámeniu č.6388/2005-510

Oznámenie o podaných prihláškach k 30.9.2005
Názov

Pracovné
označenie

1691 Horčica biela

SEVERKA

SG - K 5/93

SELGEN a. s. Praha

1692 Raž siata

AVENTINO

SG-K 1/93 TC

SELGEN a.s. Praha

Číslo
prihlášky

Druh

Prihlasovateľ

%

Novosť

odroda nebola predávaná,
100 ponúkaná
odroda bola predávaná,
100 ponúkaná

od kedy

Dátum
podania
prihlášky

III . 03

16.8.2005

X. 02

16.8.2005

IV.03

16.8.2005

odroda bola predávaná,
1693 Pšenica letná

ZUZANA

SG-S 112

SELGEN a. s. Praha

100 ponúkaná

1694 Bôb obyčajný

MISTRAL

SG-C 4

SELGEN a.s. Praha

odroda nebola predávaná,
100 ponúkaná

1695 Hrach siaty - peluška

LUCIE

SG-C8384

SELGEN a.s. Praha

odroda bola predávaná,
100 ponúkaná

IV.05

1696 Pšenica letná

AUGUSTUS

Saatbau Linz, LINZ

odroda bola predávaná,
100 ponúkaná

I. 03

2.9.2005

1697 Pšenica letná

GLOBUS

Nordsaat

I. 02

2.9.2005

16.8.2005
16.8.2005

odroda bola predávaná,

Saatzuchtgeselschaft

ponúkaná
100

mbH, Bohnshausen
1698 Jačmeň siaty

POPRAD

SK 5407

HORDEUM s.r.o.
Sládkovičovo
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odroda bola predávaná,
100 ponúkaná

30.9.2005

Príloha č. 3
K oznámeniu č.6388/2005-510

Oznámenie o udelených šľachtiteľských osvedčeniach k 30.9.2005

Číslo prihlášky

Šľachtiteľské Druh
osved. číslo
1609
420 Pšenica letná

Názov

1674

421 Jačmeň siaty

GERLACH

1114

422 Ríbezľa čierna

ZUZKA

CORSO

Majiteľ osvedčenia Dátum podania
Dátum vydania
prihlášky
šľacht. osvedčenia
Saatzucht Firlbeck
23.1.2003
12.9.2005
GmbH & ca KG,
ATTING
CEBECO SEEDS
27.9.2004
12.9.2005
B.V., VLIJMEN
Výskumný ústav
28.8.1995
12.9.2005
ovocných
a okrasných drevín
a.s., BOJNICE
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DOPLNOK
k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov
a
schválených veterinárnych prípravkov
od 1. júla 2005 do 30. septembra 2005
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky podľa § 51 ods. 10 zákona č.
140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov a o
zmene a doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o
reklame v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon“) zverejňuje na základe oznámenia
Ústavu štátnej kontroly veterinárnych
biopreparátov a liečiv v Nitre tento doplnok.

Ústav
štátnej
kontroly
veterinárnych
biopreparátov a liečiv v Nitre podľa § 51
zákona
vydal
rozhodnutie
o
novo
registrovaných veterinárnych liekoch, o
zmenách registrácie veterinárnych liekov, o
predĺžení registrácie veterinárnych liekov,
o zrušení registrácie veterinárnych liekov a
podľa § 65 ods. 2 písm. c) zákona schválil
veterinárne
prípravky
a
veterinárne
zdravotnícke
pomôcky
v Slovenskej
republike.

Registrácia:
BIOFAKTORY s.r.o., Slovenská republika
Fenbiof prm. a.u.v.
20 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 10 kg
Tylbiof plv. a.u.v.
100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg
Tylbiof prm. a.u.v.
100 g, 500 g, 1 kg, 10 kg

Rp.98/028/05-S
Rp.96/043/05-S
Rp.98/029/05-S

BIOPHARM-Výzkumný ústav biofarmácie a veterinárních léčiv a.s., Česká republika
Cermix prm. a.u.v.
5 kg
Rp.98/104/04-S
CEVA-PHYLAXIA, Maďarsko
Vermitan 2,5 % susp. a.u.v.
Vermitan 10 % susp. a.u.v.

1 l, 5 l
1 l, 5 l

Rp.96/040/05-S
Rp.96/025/05-S

FORT DODGE Laboratories, Írsko
Bronchi-Schield lyof. a.u.v.

5x1 dáv. + 5x1 dáv.

Rp.97/036/05-S

GALLOWS GREEN SERVICES Ltd., Veľká Británia
Aivlosin 42,5 mg/g do liečivej kŕmnej
zmesi pre ošípané prm. a.u.v.
20 kg
INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandsko
Equilis Prequenza pre kone inj.susp. a.u.v. 10x1 dáv. (liekovka alebo striekačka)
Equilis Prequenza - Te pre kone
inj.susp. a.u.v.
10x1 dáv. (liekovka alebo striekačka)
Equilis Te pre kone inj.susp. a.u.v.
10x1 dáv. (liekovka alebo striekačka)
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EU/2/04/044/001
Rp.EU/2/05/056/001-002
Rp.EU/2/05/057/001-002
Rp.EU/2/05/055/001-002

INTERVET Productions S.A., Francúzsko
Regumate Equinq 2,2 mg/ml perorálny
roztok pre kone sol.por. a.u.v.
150 ml, 250 ml, 300ml, 1000 ml

Rp.96/026/05-S

LAVET Pharmaceuticals Ltd., Maďarsko
Vetramox 80 % plv.sol. a.u.v.
200 g, 1 kg

Rp.96/024/05-S

Schválenie:
AGROCHEMICA, Nemecko
Podo-Transseptan plv. a.u.v.

10 kg

-032/DD/05-S

DIEMER, Slovenská republika
Euter Dip

10 kg, 30 kg, 100 kg

-033/DD/05-S

MEVAK a.s., Slovenská republika
AV - Gamakon
B Rota - Gamakon
RPK - Gamakon
VDV - Gamakon

1 ml, 10x1 ml
1x1x ml, 10x1 ml
1 ml, 10x1 ml
1x1 ml, 10x1 ml

-042/DG/05-S
-045/DG/05-S
-051/DG/05-S
-043/DG/05-S

ORLING, Česká republika
Gelacan Fast plv. a.u.v.
Gelacan Plus Baby plv. a.u.v.
Gelacan Plus Darling Biosol sol. a.u.v.
Gelacan Plus Profi plv. a.u.v.
Gelapony Arthro Biosol sol. a.u.v.
Gelapony Fast plv. a.u.v.
Chondrocan plv. a.u.v.
Chondrocan Biosol sol. a.u.v.

150 g, 500 g
150 g, 500 g, 1000g, 5000 g
500 ml
500 g, 1000 g, 5000g
3000 ml
600 g; 1800 g; 10,8 g
150g, 500 g
500 ml

-035/VM/05-S
-037/VM/05-S
-040/VM/05-S
-038/VM/05-S
-034/VM/05-S
-036/VM/05-S
-039/VM/05-S
-041/VM/05-S

Predĺženie registrácie:
BAYER, Nemecko
Bayofly Pour-On liq. a.u.v.

Rp.96/062/99-S

BIOTIKA a.s., Slovenská republika
Glyphostan inj. a.u.v.

Rp.87/921/69-S

BIOVETA, Česká republika
Gafervit inj. a.u.v.
Kolibin RC inj. a.u.v.
Parvoglob inj. a.u.v.
Salsen inj.sicc. a.u.v.
Trichoben inj.sicc. a.u.v.
Trichoben AV inj.sicc. a.u.v.
Trichoequen inj.sicc. a.u.v.

Rp.97/396/91-C/S
Rp.97/372/91-C/S
Rp.97/442/94 - S
Rp.97/338/91-C/S
Rp.97/200/92-C/S
Rp.97/736/92-C/S
Rp.97/294/92-C/S

CEVA PHYLAXIA, Maďarsko
Neostomosan sol. a.u.v.

Rp.96/444/92-C/S
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CEVA Santé Animale, Francúzsko
Pillkan 20 tbl. a.u.v.

Rp.96/179/93-S

EUROVET Animal Health BV, Holandsko
Tiamutin 12,5 % sol. a.u.v.
Rp.96/014/99-S
INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandsko
Covinan inj. a.u.v.
Rp.96/245/92-C/S
Duplocilline LA inj. a.u.v.
Rp.96/876/94-S
Folligon inj.sicc. a.u.v.
Rp.96/875/94-S
Nafpenzal DC susp. a.u.v.
Rp.96/330/92-C/S
Neopen inj. a.u.v.
Rp.96/874/94-S
Nobi-Vac DHPPi inj. a.u.v.
Rp.97/427/92-C/S
Porcilis coli inj. a.u.v.
Rp.97/209/92-C/S
MEVAK a.s., Slovenská republika
Aldifal 10 tbl. a.u.v.

-96/0006/95-S

NORBROOK Laboratories Ltd., Severné Írsko
Duphamox L.A. inj. a.u.v.
Rp.96/762/94-S
PFIZER, Taliansko
Synulox 50 tbl. a.u.v.
Synulox 500 tbl. a.u.v.

Rp.96/181/94-S
Rp.96/089/99-S

PHARMAGAL, Slovenská republika
Amikol plv. a.u.v.
Amikol S plv.sol. a.u.v.
Galmektin prm. a.u.v.
Helmigal 5 % susp. a.u.v.
Neofarm plv.sol. a.u.v.
Tetracyklin PG plv.sol. a.u.v.

Rp.96/0278/97-S
Rp.96/0277/97-S
Rp.96/082/00-S
Rp.96/002/00-S
Rp.96/022/00-S
Rp.96/252/94-S

PHARMAGAL BIO, Slovenská republika
Suipar inj. a.u.v.
Rp.97/004/00-S
VEYX-PHARMA, Nemecko
Tenazym susp. a.u.v.

Rp.96/0084/97-S

VIRBAC S.A., Francúzsko
Rilexine 500 susp. a.u.v.
Terralon 20% LA inj. a.u.v.

Rp.96/223/94-S
Rp.96/224/94-S

WDT, Nemecko
Wedeclox susp. a.u.v.

Rp.96/061/00-S
Predĺženie schválenia:

KELA, Belgicko
Aurinet gtt.oto. a.u.v.

-234728/K/00-S

PHARMAGAL s.r.o., Slovenská republika
Glukogal plv.sol. a.u.v.
-234856/R/00-S
Biocid 0,4% vodná emulzia a.u.v.
-234727/R/00-S
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Zmeny registrácie:
AHP FORT DODGE, USA
Poulvac Past. M. inj. a.u.v.
BAYER, Nemecko
Bayofly Pour-On liq. a.u.v.

Baytril 2,5 % inj. a.u.v.
Baytril 5 % inj. a.u.v.
Baytril orale 0,5 % sol. a.u.v.
Bayvarol strips a.u.v.
Hyonate inj. a.u.v.
BIOTIKA a.s., Slovenská republika
Glyphostan inj. a.u.v.

BIOVETA, Česká republika
Gafervit inj. a.u.v.

Trichoben AV inj.sicc. a.u.v.
CEVA PHYLAXIA, Maďarsko
Neostomosan sol. a.u.v.

Rp.97/077/99-S -zloženie adjuvans
Rp.96/062/99-S - výrobca: KVP, Pharma-und
Veterinärprodukte GmbH, Spolková rep.
Nemecko
- držiteľ rozhodnutia o registrácii
Rp.96/0329/95-S - miesto sekundárneho balenia
Rp.96/655/92-C/S - miesto sekundárneho balenia
Rp.96/654/92-C/S - miesto sekundárneho balenia
Rp.96/171/94-S - miesto sekundárneho balenia
Rp.96/0315/96-S - miesto sekundárneho balenia
Rp.87/921/69-S - indikácie
- dávkovanie a spôsob podania
- čas použiteľnosti
- spôsob uchovávania
- druh obalu
- druh a kategória zvierat
Rp.97/396/91-C/S - veľkosť balenia: 1x10 ml, 1x20 ml, 1x50ml,
1x100 ml, 1x250 ml, 1x500 ml, 1x1000 ml,
24x50 ml, 12x100 ml, 20x100 ml, 12x250 ml,
20x250 ml
- druh obalu
Rp.97/736/92-C/S - čas použiteľnosti
Rp.96/444/92-C/S - zloženie pomocných látok
- druh a kategória zvierat
- indikácie
- dávkovanie a spôsob podania
- upozornenie
- ochranná lehota
- čas použiteľnosti
- spôsob uchovávania
- druh obalu
- použitie v období gravidity a laktácie
- kontraindikácie
- interakcie
- nežiaduce účinky
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CEVA Santé Animale, Francúzsko
Pillkan 20 tbl. a.u.v.

Rp.96/179/93-S - druh a kategória zvierat
- kontraindikácie
- nežiaduce účinky
- interakcie

CROSS VETPHARM GROUP Ltd., Írsko
Orbeseal intramam.susp. a.u.v.
Rp.96/010/04-S - výrobný postup liečiva
CYMEDICA, Česká republika
Aureomix 133 T prm. a.u.v.

Rp.98/041/04-S - špecifikácia liečiva
- dávkovanie a spôsob podania
- ochranná lehota
- čas použiteľnosti

ECO Animal Health, Veľká Británia
Ecomectin Pig prm. a.u.v.

Rp.96/066/02-S - držiteľ rozhodnutia o registrácii
- veľkosť balenia: 333 g, 1 kg, 5 kg, 20 kg

FORT DODGE Veterinaria S.A., Španielsko
Suvaxyn Ery inj. a.u.v.
Rp.97/021/04-S - špecifikácia lieku
- zloženie pomocných látok
Suvaxyn Parvo/E inj. a.u.v.
Rp.97/047/04-S - špecifikácia lieku
CHASSOT AG, Švajčiarsko
B-Neuron inj. a.u.v.

Rp.96/139/00-S - výrobca: VÉTOQUINOL AG, Švajčiarsko
- držiteľ rozhodnutia o registrácii

INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandsko
Cobactan DC 150 mg
intramam.ung. a.u.v.
Rp.96/009/05-S - miesto výroby účinnej látky
Nobilis REO+IB+G+ND inj. a.u.v.
Rp.97/0101/97-S - výrobného postupu liečiva
- medzioperačná kontrola počas výroby
- v postupe skúšania liečiva
- v postupe skúšania lieku
- miesta kontroly kvality finálneho produktu
IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Česká republika
Combinal E sol. a.u.v.
-99/779/69-C/S - špecifikácia lieku
KRKA, Slovinsko
Egocin 20 plv. a.u.v.

Egocin 155 plv. a.u.v.
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Rp.96/0300/96-S - lieková forma: premix
- registračné číslo: 98/0330/96-S
- dávkovanie
- druh a kategória zvierat
- čas použiteľnosti
- spôsob uchovávania
Rp.96/0299/96-S - lieková forma: premix
- registračné číslo:98/0299/96-S
- liečebno-ochrané podanie
- spôsob podania
- dávkovanie
- druh a kategória zvierat
- čas použiteľnosti
- ochranná lehota

KVP, Pharma-und Veterinärprodukte GmbH, Spolková rep. Nemecko
Advantix pre psov Spot-on sol. a.u.v.
-96/017/04-S - miesto sekundárneho balenia
Baycox 2,5 % sol. a.u.v.
Rp.96/011/05-S - miesto sekundárneho balenia
Baycox 5 % susp. a.u.v.
Rp.96/031/00-S - miesto sekundárneho balenia
Baytril flavour tbl. a.u.v.
Rp.96/810/92-C/S - miesto sekundárneho balenia
Baytril Max inj. a.u.v.
Rp.96/107/04-S - miesto sekundárneho balenia
Drontal Junior susp. a.u.v.
-96/0010/98-S - miesto sekundárneho balenia
Drontal Plus 35 kg tbl. a.u.v.
-96/111/04-S - miesto sekundárneho balenia
Drontal Plus flavour tbl. a.u.v.
-96/173/94-S - miesto sekundárneho balenia
LOHMANN Animal Health, Nemecko
TAD Thymo Vac lyof. a.u.v.

Rp.97/122/04-S - tvar, rozmer obalu alebo uzáveru

MERIAL ITALIA S.p.A., Taliansko
Bio Reo 1 inj. a.u.v.
Gallimune Cholera inj. a.u.v.
Gallimune SE inj. a.u.v.

Rp.97/008/00-S - držiteľ rozhodnutia o registrácii
Rp.97/022/02-S - držiteľ rozhodnutia o registrácii
Rp.97/041/01-S - držiteľ rozhodnutia o registrácii

MERIAL S.A.S, Francúzsko
Frontline Combo Spot on Cats sol. a.u.v.

-96/035/03-S - držiteľ rozhodnutia o registrácii
- zloženie pomocných látok
- indikácie
- kontraindikácie
- nežiaduce účinky
- čas použiteľnosti
- dávkovanie a spôsob podania
- doplnené údaje v SPC

NORBROOK Laboratories Ltd., Severné Írsko
Duphamox L.A. inj. a.u.v.
Rp.96/762/94-S - veľkosť balenia: 1x50 ml, 1x100 ml, 1x250 ml,
10x250 ml, 12x50 ml, 12x100 ml
NOVARTIS AH, Rakúsko
Tiamutin 12,5 % sol. a.u.v.
ORION Corporation, Fínsko
Dexdomitor 0,5 mg/ml inj. a.u.v.

PFIZER, Taliansko
Synulox 50 tbl. a.u.v.

Rp.96/014/99-S - výroba a prepúšťanie šarží lieku: EUROVET
Animal Health BV, Holandsko
Rp.EU/2/02/033/001 - indikácie
- špeciálne opatrenia pri používaní
- nežiaduce účinky
- dávkovanie a mechanizmus podania lieku
Rp.96/181/94-S - držiteľ rozhodnutia o registrácii

PFIZER AH, USA; PFIZER AH, Belgicko
Felocell CVR inj.sicc. a.u.v.
Rp.97/669/92-S - veľkosť balenia: 5x1 dáv., 10x1 dáv., 25x1 dáv.
PFIZER Ltd., Veľká Británia
Draxxin 100 mg/ml pre hovädzí
dobytok a ošípané inj. a.u.v.

Rp.EU/2/03/041/001-005 - farmakodynanické vlastnosti
- indikácie
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PHARMAGAL, Slovenská republika
Amikol plv. a.u.v.

Amikol S plv.sol. a.u.v.

Hydrovit E+Se sol. a.u.v.

Rp.96/0278/97-S - zloženie vet. lieku
- kontraindikácie
- ochranná lehota
- čas použiteľnosti
- nežiaduce účinky
- interakcie
Rp.96/0277/97-S - dávkovanie
- kontraindikácie
- ochranná lehota
- čas použiteľnosti
- nežiaduce účinky
- interakcie
- veľkosť balenia: 100 g, 1 kg
Rp.96/0733/96-S - ochranná lehota
- čas použiteľnosti

PHARMAGAL BIO, Slovenská republika
APPM Respipharm inj. a.u.v.
Rp.97/024/01-S -veľkosť balenia: 100 ml, 500 ml
VEYX-PHARMA, Nemecko
Tenazym susp. a.u.v.

Rp.96/0084/97-S - veľkosť balenia: 1x10 ml, 10x10 ml
- indikácie
- druh a kategória zvierat
- dávkovanie
- spôsob podania
- kontraindikácie
- interakcie
- používanie počas gravidity
- ochranná lehota
Zmeny schválení:

LABORATORIOS CALIER, Španielsko
Kawu antiparazitárny obojok
pre mačky a.u.v.
-078/K/02-S - držiteľ rozhodnutia o schválení
Kawu antiparazitárny obojok
pre psov a.u.v.
-079/K/02-S - držiteľ rozhodnutia o schválení
Kawu - antiparazitný púder a.u.v.
-346641/K/01-S - držiteľ rozhodnutia o schválení
Kawu - antiparazitný púderspray a.u.v.
-346638/K/01-S - držiteľ rozhodnutia o schválení
Kawu - antiparazitný šampón a.u.v.
-346640/K/01-S - držiteľ rozhodnutia o schválení
Kawu šampón 2 v 1 a.u.v.
-346631/K/01-S - držiteľ rozhodnutia o schválení
Kawu šampón De Visón a.u.v.
-346652/K/01-S - držiteľ rozhodnutia o schválení
Kawu šampón dezodoračný a.u.v.
-346651/K/01-S - držiteľ rozhodnutia o schválení
Kawu šampón s jojobou a.u.v.
-346650/K/01-S - držiteľ rozhodnutia o schválení
PHARMAGAL s.r.o., Slovenská republika
Biocid 0,4% vodná emulzia a.u.v.
-234727/R/00-S - druh a kategória zvierat
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Zrušenie registrácie:
CEVA-PHYLAXIA, Maďarsko
Vermitan 2,5 % susp. a.u.v.
Vermitan 10 % susp. a.u.v.

Rp.96/0022/95-S
Rp.96/0021/95-S

LAVET Pharmaceuticals Ltd., Maďarsko
Vetramox 80% plv.sol. a.u.v.
Rp.96/018/00-S
SERUM-WERK Bernburg AG, Nemecko
Insol Trichophyton inj. a.u.v.
Rp.97/084/99-S
VEYX-PHARMA, Nemecko
ADE-oleosum inj. a.u.v.

Rp.96/164/94-S

Zrušenie schválenia:
Dr.Weigert, Nemecko
Circostar DFL
Circostar RFL
Circotip AFL
Circotop SFL

-000062/DD/99-S
-000063/DD/99-S
-000077/DD/99-S
-000076/DD/99-S
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Tabuľka skratiek liekových foriem:
cps.
- kapsle
drg.
- dražé
endo foam - pena pre intrauterínnu aplikáciu
foam
- pena
gran.
- granulát
gtt.
- kvapky
gtt. ophth. - očné kvapky
inj.
- injekcie
inj. sicc.
- injekcie lyofilizované
liq.
- roztok na vonkajšie použitie
lyof.
- lyofilizát s iným než injekčnym spôsobom aplikácie
plv.
- prášok
plv. sol.
- prášok rozpustný
pst.
- pasta
supp.
- čapíky
supp. uter. - intrauterínne čapíky
susp.
- suspenzia
tbl.
- tablety
tbl.obd.
- poťahované tablety
tbl.uter.
- uterínne tablety
tbl.vag.
- vaginálne tablety
ung.
- masť
ung. opthal. - očná masť
lot.
- lotion
prm.
- premix
sponge
- špongie
emul.
- emulzia
Vysvetlivky:
DD
- dezinfekčné, dezinsekčné prípravky
DG - diagnostické prípravky
K
- kozmetické prípravky
M
- minerálne prípravky
P
- probiotika
R
- rôzne
V
- vitamínové prípravky
VM - vitamínovo-mineralne prípravky
VT
- veterinárna technika
Rp. - na predpis vet. lekára
-.
- bez predpisu vet. lekára

MVDr. Ladislav Sovík, v. r.
riaditeľ ÚŠKVBL Nitra
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