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O b s a h:
42. Výnos Minis ters tva pôdohospodárs tva Slovens kej republiky a Minis ters tva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. mája 2001 č. 1535/2001 - 100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/
1996 - 100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998 - 100
43. Dodatok č. 2 k Smernici o metodike vyčíslenia dopadov vzniknutých v dôsledku mimoriadnych
klimatických podmienok v roku 2000 (K číslu: 6156/2000-320)
44. Oznámenie k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych
prípravkov (od 1. 1. 2001 do 23. 3. 2001)
45. Oznámenie k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych
prípravkov (od 24. 3. 2001 do 31. 5. 2001)
46. Zoznam prídavných látok a materiálov, ktoré možno používať pri spracovávaní bioproduktov a pri
výrobe biopotravín, vrátane ich balenia, v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v roku
2001
47. Redakčné oznámenie k hlave Potravinového kódexu, upravujúcej lieh a liehoviny
48. Redakčné oznámenie k hlave Potravinového kódexu, upravujúcej produkty rybolovu a výrobky z nich

SMERNICE A POKYNY
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V Ý N O S
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 28. mája 2001 č. 1535/2001 - 100,
ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996 - 100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá
časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky
v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998 - 100

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods.1 a § 30 ods.1 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách ustanovujú:

Čl. I
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky č. 981/1996 - 100 z 20.mája 1996, ktorým
1

sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej
časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998 - 100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva
prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky, sa mení takto:

vypúšťa riadok upravujúci celkový počet mikroorganizmov.
2. V prílohe č. 16 k štvrtej hlave druhej časti potravinového kódexu sa z tabuľky V. Čaj, bylinné
a ovocné čajoviny a prípravky z nich v bode 2.
Bylinné a ovocné čajoviny vypúšťa riadok upravujúci celkový počet mikroorganizmov.

Čl. II

1. V prílohe č. 8 k štvrtej hlave druhej časti potravinového kódexu sa z tabuľky VIII. Trvanlivé pečivo
v bode 2. Tr vanlivé pečivo s náplňou a polevou

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2001.

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
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Dodatok č. 2
k Smernici o metodike
vyčíslenia dopadov vzniknutých v dôsledku mimoriadnych klimatických
podmienok v roku 2000
(K číslu: 6156/2000-320)

Dodatok k Smernici o metodike vyčíslenia dopadov vzniknutých v dôsledku mimoriadnych klimatických podmienok v roku 2000 je vypracovaný na základe bodu 6 tretieho odseku tejto smernice, podľa
ktorého sa skutočný výpadok produkcie ocení aktuálnymi cenami.

Všetky dotácie, ktoré podnikateľ dostal podľa výnosu č.2361/2/2000-100, nesmú presahovať výšku
skutočne vyčíslených škôd vo výške 60 %, resp. upravené krátením, ktoré sú na prílohe k žiadosti, stĺpec 7
(príloha je súčasťou smernice).
Zúčtovanie § 32b

Pri skutočnom vyčíslení škôd sa postupuje v zmysle smernice, tak ako bola vyčíslená predbežná škoda
a jej prípadné krátenie. Znamená to, že každý poberateľ dotácie vyplní opäť tabuľku č.1 zo smernice s
definitívnymi údajmi po riadok 11 a riadok 26, pričom
na riadku 7 uvedie priemerné ceny spracované
VÚEPP – ATIS za Slovensko v 44. týždni roku 2000,
ktoré sú základňou pre výpočet skutočných škôd v roku 2000 a tvoria prílohu č.1 tohto dodatku.
Na základe tohto výpočtu vyplní podnikateľ prílohu
k žiadosti a tak vyčísli výšku možnej dotácie.
Každý podnikateľ je povinný zúčtovať poskytnutú
dotáciu na základe uzatvorených zmlúv podľa jednotlivých paragrafov výnosu tak, ako mu bola poskytnutá.
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Pri zúčtovaní dotácie podľa § 32b musí podnikateľ
predložiť zaplatené faktúry alebo splátkový kalendár
potvrdený dodávateľom za osivá, sadivá, priemyselné
hno jivá, chemické ochranné prostriedky, naf tu alebo
služby potrebné na založenie úrody pre rok 2001 podľa jednotlivých plodín. Celkové náklady na hektár
nesmú presahovať celkový normatív, ktorý je uvedený
v prílohe č. 2. Dotácia môže byť do výšky 50 % z takto vyčíslených nákladov.
Ak bol preddavok vyšší ako 50 % zo skutočne vyčíslených nákladov, podnikateľ je povinný do 27. novembra 2000 túto čiastku vrátiť na účet, z ktorého mu
bola dotácia poskytnutá, t.j. na účet číslo 852-526002
s variabilným symbolom 1111. Zoznam podnikateľov,

ktorí vracajú dotáciu a vrátené čiastky, oznámi príslušný RO MP SR na odbor rozpočtu a podpornej politiky
do 30. novembra 2000.
Zúčtovanie § 32c
Podnikateľ predloží doklady na zúčtovanie § 32c
zvlášť za vinohrady, ovocné sady, plantáže drobného
ovocia, ktoré boli založené od jari 1999 do jari roku
2000, pričom škody sa vyčíslia podľa skutočných nákladov na vyschnuté sadenice. Rozdiel oproti preddavku musí podnikateľ vrátiť na účet, z ktorého mu
bola dotácia poskytnutá, t.j. na účet číslo 852-526002
s variabilným symbolom 2222. Zoznam podnikateľov,
ktorí vracajú dotáciu a vrátené čiastky, oznámi príslušný RO MP SR na odbor rozpočtu a podpornej
politiky do 30. novembra 2000.
Preddavok na úhradu prepravy objemových a jadrových krmív, musí podnikateľ vydokladovať výškou
skutočných nákladov na prepravu nakupovaných krmív, pričom musí predložiť doklad aj o tom, že stavy
kráv a jalovíc vo veku nad jeden rok, stavy bahníc,
prasníc a sliepok k 1. novembru 2000 nepoklesli o viac
ako 5 % oproti stavu k 30. júnu 2000. Skutočná dotácia môže činiť maximálne 40 % skutočných nákladov,
pričom musí byť splnená aj požiadavka výšky stavov
zvierat. Rozdiel oproti preddavku musí podnikateľ vrátiť na účet, z ktorého mu bola dotácia poskytnutá,
t.j. na účet číslo 852-526002 s variabilným symbolom
2222. Zoznam podnikateľov, ktorí vracajú dotáciu a vrátené čias tky, oznámi príslušný RO MP SR na odbor
rozpočtu a podpornej politiky do 30. novembra 2000.
Zúčtovanie § 32d
§ 32d ods.1 sa zúčtuje zvlášť s účtom, z ktorého
bol preddavok poskytnutý, t.j. na účet číslo 908526002 s variabilným symbolom 3333 na základe faktúr. Zoznam podnikateľov, ktorí vracajú dotácie a vrátené čias tky, oznámi príslušný RO MP SR na odbor
rozpočtu a podpornej politiky do 30. novembra 2000.

§ 32d ods. 4 sa zúčtuje zvlášť s účtom, z ktorého
bol preddavok poskytnutý, t.j. na účet číslo 852526002 s variabilným symbolom 2222 na základe faktúr. Zoznam podnikateľov, ktorí vracajú dotácie a vrátené čiastky, oznámi príslušný RO MP SR na odbor
rozpočtu a podpornej politiky do 30. novembra 2000.
Celkové zúčtovanie
V prípade, ak preddavky za jednotlivé tituly nie je
potrebné vrátiť, teda neboli vyššie ako skutočný prepočet, ale súčet týchto preddavkov je vyšší ako skutočne vyčíslené škody vo výške 60 %, resp. upravené
krátením, podnikateľ vráti presahujúcu čiastku z paragrafu, ktorý si zvolí, a to na účet, z ktorého mu bol
tento preddavok poskytnutý, t.j. na účet číslo 852526002 s variabilným symbolom 1111, alebo 2222
alebo 908-526002 s variabilným symbolom 3333. Zoznam podnikateľov, ktorí vracajú do táciu a vrátené
čias tky, oznámi príslušný RO MP SR na odbor rozpočtu a podpornej politiky do 30. novembra 2000.
V prípadoch, ak preddavok bol poskytnutý nižší,
ako je možné čerpanie skutočných dotácií, RO MP
SR môže dodatkom k zmluve upraviť výšku dotácie,
ak má za región nevyčerpaný limit zdrojov a predloží
na odbor rozpočtu a podpornej politiky platobný príkaz
a zoznam tak, ako v prípadoch čerpania preddavkov.
Ak podnikateľ nežiadal o dotáciu, alebo pri predbežnom vyčíslení škôd bol pod hranicou 20 % celkových škôd, a pri skutočnom vyčíslení má škody nad
20 %, môže po splnení všetkých podmienok požiadať
o dotáciu. RO MP SR v prípade, že už má vyčerpaný
limit predloží zoznam týchto podnikateľov s navrhovanou dotáciou na odbor rozpočtu a podpornej politiky do 30. novembra 2000, ktorý podľa zbilancovania
vratiek môže potvrdiť a zvýšiť limit pre týchto žiadateľov.
Minister
Pavel K
o n c o š , vv.. rr..
Ko
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a č. 1
abuľka
V tabuľke uvediete údaje za jednotlivé subjekty nasledovne:
Stĺpce a, b, c

uvedú sa preddavky, ktoré boli subjektu poskytnuté na základe predbežného vyčíslenia,
a boli poukázané na jeho osobitný účet. Mali by to byť tie isté údaje, ktoré boli uvedené
na zoznamoch pri hromadných príkazoch. Údaje sa uvedú v Sk a to zvlášť za
- §32b,
- §§32c (t.j.§32c,ods.1a,1b, ods.2)a §32d/4,
- §32d/1
tak, ako je uvedené v hlavičke tabuľky.

Stĺpce d, e, f

uvedú sa čiastky, ktoré boli vyčíslené a priznané subjektu po skutočnom vyčíslení škôd do
20. 11. 2000 a po vydokladovaní podľa výnosu. Musí sa dbať na to, aby tieto dotácie (spolu
za §§ 32b, 32c, 32d/4 a 32d/1 nepresiahli max. 60% skutočne vyčíslených škôd).

Stĺpce

vratka je čiastka medzi preddavkom a schválenou dotáciou, ktorú môže subjekt obdržať.
Je to kladný rozdiel medzi stĺ.a (resp. b, c) a stĺ. d (resp. e, f). Subjekt vrátil prostriedky
z konkrétneho §, (pričom uvedie príslušný variabilný symbol, ktorý prináleží danému paragrafu), na účet MP SR č.852-526002 alebo č.908-526002, a musí to preukázať dokladom.
RO MP SR môže takto preukázané vratky v prípade nedostatku limitu použiť tam, kde je
možné dotáciu zvýšiť. (viď tabuľka č. 2)

g, h, i

Riadok spolu

tu sa uvedú sumárne čiastky za všetky podnikateľské subjekty

Rekapitulácia

v stĺpcoch preddavok skutočnosť a vratka sa uvedú údaje z riadku spolu, v stĺpcoch limit
sa uvedú čiastky z rozpisu limitov v stĺpcoch nedoplatok sa uvedie záporný rozdiel medzi
stĺ.a (resp. b, c) a stĺ. d (resp. e, f) z tabuľky č.1.

T abuľk
a č. 2
abuľka
V tabuľke uvediete údaje za jednotlivé subjekty nasledovne:
Stĺpec názov subjektu

uvedú sa len tie subjekty, ktorým vznikol nárok na doplatok, alebo ak nepoberal
preddavok na celú dotáciu

Stĺpec vratky

uvedú sa údaje z tabuľky č. 1 z rekapitulácie v Sk

Stĺpec prerozdelenie vratiek

uvedie t e za jedno tlivé sub jekt y, kt or ým po s kut očnom vyčíslení š kôd a po
zúčtovaní vznikol nárok na dotáciu, príslušnú čiastku. Môžu to byť aj subjekty,
ktoré nežiadali o dotáciu na sucho a nedostali preddavok, ale pri skutočnom
vyčíslení škôd im vznikol nárok a požiadali pri zúčtovaní. Vratky možno prerozdeliť podľa paragrafov len do výšky uvedenej v stĺpci vratky.

Výš ku nepr erozdelených vr atiek a nevyč erpaného limitu nám oznámt e do 27.11.2000. Po 27.11.2000
v prípade zostatku a potreby budú upravené limit y pre RO MP SR. Prerozdeliť v rámci RO sa môžu len vratky,
ktoré budú preukázané dokladom o vrátení na účet, z ktorého boli poskytnuté. Subjekty, ktoré nepreukážu vrátenie
dotácií, ak na ne nemajú nárok, budú mať pozastavené vyplácanie všetkých dotácií.
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Oznámenie
k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov
Ministerstvo pôdohospodárstva SR podľa § 51 ods. 5 zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach, a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z.z. o reklame, na základe informácie
Ústavu štátnej kontroly biopreparátov a liečiv v Nitre, oznamuje Doplnok o novoregistrovaných veterinárnych
liekoch, o zmenách registrácie veterinárnych liekov, o predĺžení registrácie veterinár nych liekov, o zrušení registrácie veterinárnych liekov a schválení veterinárnych prípravkov a zdravotníckych pomôckach v Slovenskej
republiky od 1. 1. 2001 do 23. 3. 2001
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Oznámenie

k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov

.

Registrácia:

ALVETRA, Nemecko
Menbuton Werfft inj.a.u.v.

1x50, 12x50, 1x100,
12x100 ml

Rp.96/150/00-S

BIOVETA, Ceská republika
Biocan B inj. a.u.v.

2x1, 10x1, 20x1,
50x1, 100x1 ml

Rp.97/004/01-S

Estron inj. a.u.v.

10x2, 10x4, 5x10, 5x20 ml Rp.96/168/00-S

Ferribion 10% inj. a.u.v.

a/1x50, 1x100 ml

Parvosuin OL inj. a.u.v.

b/300, 500, 1000 ml

Rp.96/169/00-S

5x20, 1x50, 1x100 ml

Rp.97/013/01-S

BIOWET-Gorzów Sp.z.o.o., Pol sko
Tiamowet 45%gran. a.u.v.

100 g, 1000 g

Rp.96/172/00-S

Codipred 2.5% inj. a.u.v.

50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml

Rp.96/162/00-S

Lactipart 10 inj. a.u.v.

10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml

Rp.96/159/00-S

Natrisul inj. a.u.v.

20, 50, 100, 250, 500,

CODIFAR NV, Belgicko

1000 ml

Rp.96/164/00-S

240 ml, 960 ml

Rp.96/161/00-S

ELI LILLY Italia, Taliansko
Pulmotil AC sol. a.u.v.

14

FATRO S.p.A., Taliansko
Hepagen inj. a.u.v.

100 ml

Rp.96/163/00-S

Suvaxyn E.coli P 4 inj. a.u.v.

20 ml (10 dáv), 100 ml (50 dáv)

Rp.97/133/00-S

Suvaxyn Erysipelas inj. a.u.v.

100 ml, 500 ml

FORT DODGE, USA

Rp.97/134/00-S

HOECHST ROUSSEL VET., Nemecko
Panacur tbl. a.u.v.

20 tbl.

Rp.96/063/93-S

HOFFMAN LA-ROCHE, Švajciarsko
Avatec 15% prm. a.u.v.

20 kg

-98/206/92-C/S

CHANELLE Pharmaceuticals, Írsko
Albex 10% susp. a.u.v.

1 l, 2.5 l, 5 l, 10 l

Rp.96/075/00-S

Chanoprim inj.a.u.v.

12x100 ml

Rp.96/081/00-S

Fertagyl inj. a.u.v.

5ml

Rp.96/176/00-S

Nobivac KC lyof. a.u.v.

1, 5, 10 dávok

Rp.97/128/00-S

Porcilis ERY-Parvo inj. a.u.v.

50 ml

Rp.97/126/00-S

Porcilis Parvo inj. a.u.v.

20, 50, 100 ml

Rp.97/127/00-S

Prosolvin inj. a.u.v.

2 ml, 10 ml, 20 ml

Rp.96/125/00-S

INTERVET, Holandsko

KRKA, Slovinsko
Abamitel Plus Oral pst. a.u.v.

30 ml

Rp.96/003/01-S

LABORATORIOS HIPRA, Španielsko
Cunipravac RHD inj. a.u.v.

20 ml (40 dávok)

Rp.97/001/01-S
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LEK, Slovinsko
Gentamicin Lek plv.sol. a.u.v.

100 g, 1000 g

Rp.96/625/92-C/S

Borinak AL inj. a.u.v.

100 ml

Rp.97/681/92-C/S

Rotakol AL inj. a.u.v.

100 ml (20 dávok)

Rp.97/699/92-S

MEVAK, Slovenská republika

NORBROOK Laboratories Ltd., Severné Írsko
Multiject IMM susp. a.u.v.

24x5 injektorov

Rp.96/002/01-S

PFIZER, USA
Vanguard plus CPV/CV inj. a.u.v.

Vanguard plus 5/CV-L inj. a.u.v.

5x1, 10x1, 25x1,
50x1 dávka

Rp.97/009/01-S

5x1, 10x1, 25x1, 50x1ml

Rp.97/010/01-S

PHARMAGAL , Slovenská republika
Galces tbl. a.u.v.

1x1, 5x1, 100x1 tbl.

-96/011/01-S

Streptoftal plv. a.u.v.

5x4 g

Rp.96/160/00-S

Sulfatrim sol. a.u.v.

2x50, 250, 1000 ml, 5 l

Rp.96/017/01-S

Triavit inj.a.u.v.

50, 100, 200, 250 ml

Rp.96/006/01-S

PHARMAGAL BIO, Slovenská republika
Bursipharm lyof. a.u.v.

100, 500, 1000, 2000,
5000 dávok

Rp.97/005/01-S

SCHERING CANADA, USA
Expot Spot-on liq. a.u.v.

6x1 ml

-96/021/01-S

SCHERING ZA, Francúzsko
Nuflor inj. a.u.v.

20, 50, 100, 250 ml

Rp.96/012/01-S

VEYX, Nemecko
Hypophysin LA inj. a.u.v.
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50 ml, 100 ml

Rp.96/020/01-S

VIRBAC, Francúzsko
Pulmodox PM 5% prm. a.u.v.

1 kg, 5 kg, 25 kg

Rp.98/067/00-S

Schválenie:

DIEMER, Slovenská republika
Bioclean dezinfekcný koncentrát

10 l, 30 l

346571/DD/00-S

Bioclean DL 8/91

10 l, 30 l

346568/DD/00-S

Diemer Sept

10 l, 30 l

346582/DD/00-S

Diemolit alkalický

11 kg, 33 kg

346584/DD/01-S

Diemolit kyslý

11 kg, 33 kg

346583/DD/01-S

Dilac Z

40 kg, 240 kg, 650 kg,

346534/DD/00-S

Divoschaum CA

35 kg, 240 kg

346533/DD/00-S

60 ml

234728/K/00-S

IMMU Test BLV

1 súprava

346605/DG/01-S

IMMU Test IBDV

1 súprava

346603/DG/01-S

3 kg, 101 kg

346504/NM/00-S

5 kg

234786/DD/00-S

DIVERSEY LEVER, Nemecko

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

PHARMAGAL BIO, Slovenská republika

TROUW NEDERLAND, Holandsko
Trovet RID-dog gran. a.u.v.

UNILEVER, Rakúsko
TEGO 2000

Predlženie registrácie:
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BAYER AG, Nemecko
Tiguvon 20 XL sol. a.u.v.

-96/0622/95-S

CYANAMID, USA
Aureomycin spr. a.u.v.

Rp.96/0631/95-S

HOECHST ROUSSEL VET., Nemecko
Novalgin inj. a.u.v.

Rp.96/0330/95-S

JANSSEN, Belgicko
Vulketan gel. a.u.v.

Rp.96/0644/95-S

MERIAL S.A.S, Francúzsko
TUR 3 inj. a.u.v.

Rp.97/0353/95-S

PHARMAGAL, Slovenská republika
Flumigal 5 % sol. a.u.v.

Rp.96/0588/95-S

Doxygal plv.sol. a.u.v.

Rp.96/0583/95-S

VEYX PHARMA, Nemecko
Vepha Pyrin inj. a.u.v.

Rp.96/0348/95-S

VIRBAC SA, Francúzsko
Defendog liq. a.u.v.

Rp.96/0058/96-S

Dexoryl gtt. oto. a.u.v.

Rp.96/0060/96-S

Tiacil gtt. oto. a.u.v.

Rp.96/0061/96-S

Vitaminthe pst. a.u.v.

Rp.96/0293/96-S
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Zmeny registrácie:

BAYER AG, Nemecko
Baycox 5% susp. a.u.v.

Rp.96/031/00-S - balenie: 250 ml
cas použitel nosti: 36 mesiacov

Drontal plus tbl. a.u.v.

Rp.96/173/94-S - cas použitel nosti: 60 mesiacov
viazanost na lekársky predpis nie je

BIOVETA, Ceská republika
Lysvulpen por. a.u.v.

Rp.97/433/94-C/S -

vel kost balenia: 1x20, 30x20
dáv., pre letecké kladenie 10x40,
2x350 dáv.

Parvofen inj.sicc. a.u.v.

Rp.97/202/92-C/S -

zmena názvu: Biofel P inj. sicc.

a.u.v.
mena balenia:10x1 ml lyof. +
10x1ml zried . A, 50x1ml lyof. +
50x1ml zried . A
-obsah liekovky: 1 dáv. - 1 ml
zried . A -1 ml

CYANAMID, USA
Aureomycin spr. a.u.v.

Rp.96/0631/95-S -zmena výrobcu: Hauptpfarma,
Nemecko

FORT DODGE-ANIMAL HEALTH, USA
Suvaxyn M. HYO inj. a.u.v.

Rp.97/450/94-S - vel kost balenia:10x20, 10x100,
10x250 ml

LEK Pharmaceutical and Chemical Coompany, Slovinsko
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Amoksiklav 62,5 % a.u.v.

Rp.96/0651/97-S -balenie: 100 g, 500 g

Lekomycin-A plv.sol. a.u.v.

Rp.96/0016/95-S -balenie: 15x50 g

Lekomycin-P plv.sol. a.u.v.

Rp.96/0015/95-S -balenie: 15x50 g

Linkomicin 110 N prm. a.u.v.

Rp.98/207/92-C/S -balenie: 1 kg, 5x1 kg, 10 kg

MEDENTECH Ltd., Írsko
Agrisept tbl.eff. a.u.v.
Rp.96/0322/95-S -balenie: 40 tbl, 100 tbl, 1000 tbl.
MERIAL S.A.S., Francúzsko
Eurican DHPPi 2 L inj. a.u.v.

Rp.97/0234/98-S -zloženie: doteraz obsahoval
Thiomersal, odteraz Thiomersal
neobsahuje

Hepatovax inj. a.u.v.

Rp.97/040/99-S -zloženie: doteraz obsahoval
Vankomycin, odteraz Thiomersal
neobsahuje

Ivomec 0,6% prm. a.u.v.

Rp.98/231/94-S

-cas použitel nosti 15 mesiacov

Leptodog inj. a.u.v.

Rp.97/0607/97-S -zloženie: doteraz obsahoval
Thiomersal, odteraz Thiomersal
neobsahuje

Tetradog inj. a.u.v.

Rp.97/426/92-C/S -zloženie: doteraz obsahoval
Thiomersal, odteraz Thiomersal
neobsahuje

NORBROOK Laboratories, Írsko
Tetra-Delta susp. a.u.v.

Rp.15/120/83-C/S -balenie: 20x10 ml, 10x10 ml,
200x10 ml

PFIZER AH, USA
Primucell FIP lyof. a.u.v.

Rp.97/038/99-S - vel kost balenia:1x1, 3x1, 10x1,
25x1 dávka

Vanguard 5/L inj. a.u.v.

Rp.97/092/94-S

- vel kost balenia: 5x1, 25x1 dávka,

- držitel rozhodnutia: Pfizer AH, SR
Vanguard Plus CPV inj. a.u.v.
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Rp.97/089/00-S -

vel kost balenia: 5x1, 25x1, 50x1

dávka,
-držitel rozhodnutia: Pfizer AH, SR
Vanguard Plus 5/L inj.sicc. a.u.v.

Rp.97/090/00-S

-vel kost balenia: 5x1, 25x1, 50x1

dávka,
-držitel rozhodnutia: Pfizer AH, SR

PHARMÁCIA UPJOHN, Belgicko
Lincocin tbl. a.u.v.

Rp.96/083/94-S -zmena výrobcu:

Global Pharma

Inc. Kanada
Linco-Spectin 880 plv. a.u.v.

Rp.96/0305/96-S -zmena výrobcu: UPJOHN, Belgicko

PHARMAGAL, Slovenská republika
Doxygal plv.sol. a.u.v.

Rp.96/0583/95-S -vel kost balenia: 15 g, 40 g, 100 g,
1 kg, 10 kg
-cas použitel nosti, spôsob
skladovania, ochranné lehoty

Flumigal 4 % plv. a.u.v.

Rp.96/0587/95-S - cas použitel nosti, spôsob
skladovania, ochranné lehoty

Flumigal 5 % sol. a.u.v.

Rp.96/0588/95-S -vel kost balenia: 3x10 ml, 250 ml,
1000 ml
- cas použitel nosti, spôsob
skladovania, ochranné lehoty

PLIVA , Chorvátsko
Geomycin F tbl. a.u.v.

P.96/094/94-S -zmena výrobcu:

VETERINA

Ltd.,Chorvátsko
-držitel rozhodnutia

Geotilin P plv. a.u.v.

Rp.96/048/93-S -zmena výrobcu:

VETERINA

Ltd.,Chorvátsko
-držitel rozhodnutia
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Geotrim P plv. a.u.v.

Rp.96/0717/96-S -zmena výrobcu: VETERINA
Ltd.,Chorvátsko
držitel rozhodnutia

Gumpeskal+IB inj. a.u.v.

Rp.97/204/94-S -zmena výrobcu:

VETERINA

Ltd.,Chorvátsko
-držitel rozhodnutia
Gumbokal IM SPF lyof. a.u.v.

Rp.97/055/99-S -zmena výrobcu:

VETERINA

Ltd.,Chorvátsko
-držitel rozhodnutia
Marikal SPF lyof. a.u.v.

Rp.97/809/94-S -zmena výrobcu:

VETERINA

Ltd.,Chorvátsko
-držitel rozhodnutia
Pestikal +EDS+IB inj. a.u.v.

Rp.97/200/94-S -zmena výrobcu:

VETERINA

Ltd.,Chorvátsko
-držitel rozhodnutia
Pestikal La Sota SPF inj. sicc. a.u.v.

Rp.97/0626/96-S -zmena výrobcu:

VETERINA

Ltd.,Chorvátsko
-držitel rozhodnutia
Simivet 20%plv.sol. a.u.v.

Rp.96/093/94-S -zmena výrobcu:

VETERINA

Ltd.,Chorvátsko
-držitel rozhodnutia

Trimetosul 48% oral.susp. a.u.v.

Rp.96/098/94/-S - zmena výrobcu:

VETERINA

Ltd.,Chorvátsko
-držitel rozhodnutia
Trimetosul 48% inj. a.u.v.

Rp.96/099/94-S - zmena výrobcu:

VETERINA

Ltd.,Chorvátsko
-držitel rozhodnutia

Vetoflok 5% oral.sol. a.u.v.

Rp.96/096/94-S - zmena výrobcu:

VETERINA

Ltd.,Chorvátsko
-držitel rozhodnutia
Vetoflok 5% inj. a.u.v.
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Rp.96/097/94-S - zmena výrobcu:

VETERINA

Ltd.,Chorvátsko
-držitel rozhodnutia
Vetoflok 10% oral. sol. a.u.v.

Rp.96/095/94-S - zmena výrobcu:

VETERINA

Ltd.,Chorvátsko
-držitel rozhodnutia

SANOFI, Francúzsko
Ampisur inj. a.u.v.

Rp.96/170/93-S -zmena výrobcu:

Ceva Santé

Animale S.A., Francúzsko
-držitel rozhodnutia
Cevasol AD3E+C sol. a.u.v.

Rp.96/056/99-S -zmena výrobcu:

Ceva Santé

Animale S.A., Francúzsko
-držitel rozhodnutia
Cloxataryl susp. a.u.v.

Rp.96/406/94-S -zmena výrobcu:

Ceva Santé

Animale S.A., Francúzsko
-držitel rozhodnutia
Colivet plv.sol. a.u.v.

Rp.96/049/93-S -zmena výrobcu:

Ceva Santé

Animale S.A., Francúzsko
-držitel rozhodnutia
Eczekan tbl.a.u.v.

Rp.96/171/93-S -zmena výrobcu:

Ceva Santé

Animale S.A., Francúzsko
-držitel rozhodnutia
Enzaprost 25 inj. a.u.v.

Rp.96/172/93-S -zmena výrobcu:

Ceva Santé

Animale S.A., Francúzsko
-držitel rozhodnutia

Ferkel Spectam gel a.u.v.

Rp.96/173/93-S -zmena výrobcu:

Ceva Santé

Animale S.A., Francúzsko
-držitel rozhodnutia
Fervetrin inj. a.u.v.

Rp.96/050/93-S -zmena výrobcu:

Ceva Santé

Animale S.A., Francúzsko
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-držitel rozhodnutia
Gallimycin 200 inj. a.u.v.

Rp.96/175/93-S -zmena výrobcu:

Ceva Santé

Animale S.A., Francúzsko
-držitel rozhodnutia
Intramicin inj. a.u.v.

Rp.96/176/93-S -zmena výrobcu:

Ceva Santé

Animale S.A., Francúzsko
-držitel rozhodnutia
Pillkan 20 tbl. a.u.v.

Rp.96/179/93-S -zmena výrobcu:

Ceva Santé

Animale S.A., Francúzsko
-držitel rozhodnutia
Polyverkan tbl. a.u.v.

Rp.96/180/93-S -zmena výrobcu:

Ceva Santé

Animale S.A., Francúzsko
-držitel rozhodnutia
Prid corp.vag. a.u.v.

Rp.96/181/93-S -zmena výrobcu:

Ceva Santé

Animale S.A., Francúzsko
-držitel rozhodnutia
Spectam inj. a.u.v.

Rp.96/182/93-S -zmena výrobcu:

Ceva Santé

Animale S.A., Francúzsko
-držitel rozhodnutia
Supravitaminol sol. a.u.v.

Rp.96/0576/95-S -zmena výrobcu:

Ceva Santé

Animale S.A., Francúzsko
-držitel rozhodnutia
Tetravet LA inj. a.u.v.

Rp.96/184/93-S -zmena výrobcu:

Ceva Santé

Animale S.A., Francúzsko
-držitel rozhodnutia

Vetrigent 5 inj. a.u.v.

Rp.96/188/93-S -zmena výrobcu:

Ceva Santé

Animale S.A., Francúzsko
-držitel rozhodnutia
Vetrimoxin LA inj. a.u.v.

Rp.96/191/93-S -zmena výrobcu:

Ceva Santé

Animale S.A., Francúzsko
-držitel rozhodnutia
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Vigosine sol. a.u.v.

Rp.96/0632/97-S -zmena výrobcu:

Ceva Santé

Animale S.A., Francúzsko
-držitel rozhodnutia

SANOFI PHYLAXIA, Mad arsko
Doxyvit 100 plv.sol. a.u.v.

Rp.96/0736/96-S -zmena výrobcu

Ceva Phylaxia,

Mad arsko
-držitel rozhodnutia
Neostomosan sol. a.u.v.

Rp.96/444/92-C/S -zmena výrobcu Ceva Phylaxia,
Mad arsko
-držitel rozhodnutia

Vermitan 2,5 % susp. a.u.v.

Rp.96/0022/95-S -zmena výrobcu

Ceva Phylaxia,

Mad arsko
-držitel rozhodnutia
Vermitan 10 % susp. a.u.v.

Rp.96/0021/95-S -zmena výrobcu

Ceva Phylaxia,

Mad arsko
-držitel rozhodnutia

Smith Kline Beecham, Belgicko
Felocell CVR inj.sicc. a.u.v.

Rp.97/669/92-S -zmena výrobcu:

Pfizer A.H.,

Belgicko
-vel kost balenia:5x1, 25x1 dávka
-držitel registrácie:Pfizer A.H., SR
Vanguard 7 inj. sicc. a.u.v.

Rp.97/668/92-S -zmena výrobcu:

Pfizer A.H.,

Belgicko
-vel kost balenia:5x1, 25x1 dávka

UPJOHN, Belgicko
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Linco-Spectin inj. a.u.v.

Rp.99/148/87-C/S - zmena výrobcu: UPJOHN,
Mexico

Lincomix 110 prm. a.u.v.

Rp.99/178/87-C/S - zmena výrobcu: UPJOHN,
Španielsko

VIRBAC SA, Francúzsko
Virbagen T inj. a.u.v.

Rp.97/216/94-S -zmena názvu

Rabigen Mono inj.

a.u.v.

Zmeny v schválení:

PLIVA Ltd., Chorvátsko
Kostovit forte plv. a.u.v.
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346581/VM/01-S -zmena výrobcu: VETERINA

Ltd., Chorvátsko

Zrušenie registrácie:

ELANCO, Rakúsko
Maxus prm. a.u.v.

99/147/68-C/S

BAYER, Nemecko
Neguvon plv. a.u.v.

96/0320/95-S

Sebacil liq. a.u.v.

96/0043/95-S

Sebacil Pour-on liq. a.u.v.

96/0042/95-S

BIOPHARM, Ceská republika
Livacox D sol. .a.u.v.

97/777/92-C/S

Livacox T sol. a.u.v.

97/778/92-C/S

BOB-MARTIN, Anglicko
Pedigree Exelpet Dual Worming
tablets for dogs tbl. a.u.v.

96/0590/95-S

Wfiskas Exelpet Worming
tablets for cats tbl. a.u.v.

96/0592/95-S

Chemische Fabrik Dr. WEIGERT, Nemecko
Neosan Balsam ung. a.u.v.

99/0366/95-S

LÉCIVA, Ceská republika
Glucophon-a plv.sol. a.u.v.

96/625/95-S

LOHMAN, Nemecko
TAD Reo vac. I inj. a.u.v.

97/0597/95-S
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MERIAL S.A.S, Francúzsko
Belcospira inj. a.u.v.

96/0632/95-S

Oramec Bolus for Shep bol. a.u.v.

96/0621/95-S

PHARMAGAL, Slovenská republika
Sulfatrim sol. a.u.v.

96/0602/96-S

POLFA, Pol sko
Clotrimazolum plv. a.u.v.

96/0342/95-S

Mycowet liq. a.u.v.

96/0038/95-S

PULMIX, Slovenská republika
JML Co líz. a.u.v.

96/0125/97-S

JML Cu líz. a.u.v.

96/0616/97-S

JML J líz. a.u.v.

96/0615/97-S

JML Mn líz. a.u.v.

96/0613/97-S

JML Se líz. a.u.v.

96/0614/97-S

JML Zn líz. a.u.v.

96/0126/97-S

Mikromag plv. a.u.v.

99/0302/96-S

SANOFI, Francúzsko
Flumiquil 10% plv. a.u.v.

96/0335/95-S

SERUM WERK, Nemecko
Invertzucker-Infusionslösung 200 inj. a.u.v.

96/0370/95-S

SCHERING Plought Sante Animale ZA, Francúzsko
Nuflor inj. a.u.v.

96/048/00-S

Oprava v registrácii:
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MEVAK, Slovenská republika
Avinak A inj. a.u.v.

Rp.97/0335/96-S oprava na AVINAK N inj. a.u.v.

HOECHST ROUSSEL VET., Nemecko
Cobactan inj. a.u.v.
Prevacun A inj. a.u.v.

Rp.96/0314/95-S oprava balenia 50 ml, 100 ml
Rp.97/487/91-S oprava na PREVACUN N inj. a.u.v.

Prevacun NT inj. a.u.v.

Rp.97/488/91-S oprava balenia 10 ml, 2x2ml, 10x2 ml, 5x2 ml

Resequin A plus inj. a.u.v.

Rp.97/490/91-S oprava na RESEQUIN N plus inj. a.u.v.

Tabul ka skratiek liekových foriem:
cps. kapsle
drg. dražé
endo foam pena pre intrauterinnu aplikáciu
foam pena
gran. granulát
gtt. kvapky
gtt.ophth. ocné kvapky
inj. injekcie
inj.sicc. injekcie lyofilizované
liq. oztok na vonkajšie použitie
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lyof. lyofilizát s iným než injekcnym spôsobom aplikácie
plv. prášok
plv.sol. - prášok rozpustný
pst. pasta
supp. capíky
supp.uter. intrauterínne capíky
susp. suspenzia
tbl. tablety
tbl.obd. pot ahované tablety
tbl.uter. uterínne tablety
tbl.vag. vaginálne tablety
ung. mast
ung.
opthal. - ocná mast
lot. lotion
prm. premix
sponge - špongie
emul. emulzia

Vysvetlivky:
DD - dezinfekcné, dezinsekcné 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.
riaditel ÚŠKVBL, Nitra
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Oznámenie
k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov
Ministerstvo pôdohospodárstva SR podľa § 51 ods. 5 zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach, a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z.z. o reklame, na základe informácie
Ústavu štátnej kontroly biopreparátov a liečiv v Nitre, oznamuje Doplnok o novoregistrovaných veterinárnych
liekoch, o zmenách registrácie veterinár nych liekov, o predĺžení regis trácie veterinárnych liekov, o zrušení
registrácie veterinárnych liekov a schválení veterinárnych prípravkov a zdravotníckych pomôckach v Slovenskej
republiky od 24. 3. 2001 do 31. 5. 2001
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Registrácia:

BIOVETA, Ceská republika
Ornipest lyof. a.u.v.

200, 500, 2500 dávok
10x200, 10x500,
10x2500 dávok

Rp.97/031/01-S

Butasan susp. a.u.v.

25 ml

Rp.96/115/00-S

Konstigmin inj. a.u.v.

5x10 ml

Rp.96/165/00-S

Otiprin gtt.oto. a.u.v.

20 ml

Rp.96/071/00-S

CHASSOT AG, Švajciarsko

MERCK SHARP & DOHME Ltd., Anglicko
Enacard 2,5 mg tbl. a.u.v.

28 tbl.(4blistre po 7tbl.)

Rp.96/038/01-S

Enacard 5 mg tbl. a.u.v.

28 tbl.(4blistre po 7tbl.)

Rp.96/039/01-S

Enacard 10mg tbl. a.u.v.

28 tbl.(4blistre po 7tbl.)

Rp.96/040/01-S

MERIAL S.A.S., Francúzsko
Frontline Spot On Dog XL liq. a.u.v. 1, 3, 6 pipiet po 4,02 ml
Gallivac IB88 lyof. a.u.v.

-96/030/01-S

1x1000, 10x1000,
1x2000, 10x2000 dávok

Rp.97/034/01-S

MIKA, Ceská republika
Mikasan CU liq. a.u.v.

500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 25 l,
30 l, 40 l, 60 l, 200 l,

Mikasan JD liq. a.u.v.

-99/023/01-S

500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 25 l,
30 l, 40 l, 60 l, 200 l, 1000 l

-99/018/01-S

Enrogal inj. a.u.v.

50, 100, 200, 250 ml

Rp.96/014/01-S

Metacid plv. a.u.v.

320 g

-96/015/01-S

Sulfatrim sol. a.u.v.

2x50, 250, 1000, 5000 ml

Rp.96/017/01-S

PHARMAGAL, Slovenská republika

PHARMAGAL BIO, Slovenská republika
APPM Respipharm inj. a.u.v.

100 ml

Rp.97/024/01-S

RIEMSER ARZNEIMITTEL, Spolková republika Nemecko
Spectoriem inj. a.u.v.

100 ml

Rp.96/022/01-S
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SCHERING CANADA Inc., Kanada
Orbax 6,25 mg tbl. a.u.v.

10, 100 tabliet

Rp.96/027/01-S

Orbax 25 mg tbl. a.u.v.

8, 80 tabliet

Rp.96/028/01-S

Orbax 75 mg tbl. a.u.v.

10, 100 tabliet

Rp.96/029/01-S

VEYX-PHARMA, Spolková republika Nenecko
Hypophysin LA inj. a.u.v.

50 ml, 5x10 ml

Rp.96/020/01-S

Trimetox 240 inj. a.u.v.

100, 250 ml

Rp.96/035/01-S

Schválenie:

BIOFAKTOR Sp. z o.o., Pol sko
Caliphos plv. a.u.v.

200 g, 1000 g

346613/VM/01-S

Dermavit plv. a.u.v.

50 g, 100 g, 150 g, 250 g,

346612/VM/01-S

Osteomix forte plv. a.u.v.

250 g

346611/VM/01-S

Osteomix forte tbl. a.u.v.

100 tbl.

346614/VM/01-S

Otisol gtt.oto. a.u.v.

25 ml, 100 ml

346615/K/01-S

Bellavet-B plv. a.u.v.

850 g, 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg

234886/VM/01-S

Bellavet-C plv. a.u.v.

200 g, 500 g, 10 kg

234887/VM/01-S

Bellavet-G plv. a.u.v.

850 g, 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg

234888/VM/01-S

Bellavet-O plv. a.u.v.

850 g, 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg

234889/VM/01-S

Bellavet-V plv. a.u.v.

850 g, 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10kg

234890/VM/01-S

Canislac spray a.u.v.

1x100, 1x250, 1x500 ml

234900/K/01-S

Otipur sol. a.u.v.

60 g

234898/K/01-S

Petvital Arthro tbl. a.u.v.

60 tabliet

346618/VM/01-S

Petvital GAG tbl. a.u.v.

90, 180 tabliet

346617/VM/01-S

Petvital GAG plv. a.u.v.

100 g, 200 g

346616/VM/01-S

BIOTIKA, Slovenská republika

BIOVETA, Ceská republika

CANINA PHARMA, Nemecko

DSM Food Specialties Meat Ingrediens, Holandsko
Premi Test

25 ampuliek

346619/DG/01-S

1l

346594/DD/00-S

EWABO, Nemecko
Aldekol DES 01 Special
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Aldekol DES 02

1l

346595/DD/00-S

Aldekol DES 03

1l

346596/DD/00-S

Aldekol LB

1l

346597/DD/00-S

200 ml, 500 ml, 1 l, 10 l

234881/K/01-S

200 ml, 500 ml, 1 l, 10 l

234884/K/01-S

200 ml, 500 ml, 1 l, 10 l

234882/K/01-S

200 ml, 500 ml, 1 l, 10 l

234883/K/01-S

HERB DRUG, Slovenská republika
Champion šampón pre dlhosrsté psy
a macky s kondicionérom
Champion šampón pre psov a macky
pre citlivú kožu s harmancekom
Champion šampón pre psov a macky
pre normálnu srst a kožu
Champion šampón pre psov a macky
s antiparazitnou prísadou

HERBACOS-BOFARMA , Ceská republika
Kopytní mast regeneracní
-Herbavet ung. a.u.v.

450, 900, 3000 ml

234897/K/01-S

450, 900, 3000 ml

234896/K/01-S

Dia-Fit pasta a.u.v.

25 ml

346547/R/00-S

Dia-Fit K pasta a.u.v.

12 ml

346546/R/00-S

Kadox spray a.u.v.

30, 125, 300, 500, 1000 g,

Kopytní mast základná
-Herbavet ung. a.u.v.

CHASSOT AG, Švajciarsko

nápln 5000g

346559/DD/00-S

L-Carnequin Race pst. a.u.v.

30 ml

346545/VM/00-S

Sekrosan pelety a.u.v.

3000 g

346549/VM/00-S

Sekrosan liq. a.u.v.

1000 ml

346548/VM/00-S

Ungiotin mite plv. a.u.v.

160 g,

346552/V/00-S

Ungiotin forte plv. a.u.v.

450 g,

346554/V/00-S

CHEMOPHARMA a.s., Ceská republika
Pixtape

1, 1x5, 1x45, 1x90 ks

234866/DD/00-S

100 ml, 5000 ml

346551/R/00-S

I.P.A. Francúzsko
Ceto Phyton sol. a.u.v.

KIMBERLY-CLARK -ANIMAL, USA
Flexus a.u.v.

2, 24. 48 kusov

346532/R/00-S

LYBAR a.s. Velvety, Ceská republika
Jonathan veterinárny ošetrujúci
šampón

250 ml, 1000 ml

234892/K/01-S

Jonathan veterinárny šampón
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s kondicionérom

250 ml, 1000 ml

234893/K/01-S

MEDIPHARM CZ, Ceská republika
Probican Algén plv. a.u.v.

100 g

346702/P/01-S

Probican Biotín plv. a.u.v.

100 g

346704/P/01-S

Probican Pektín plv. a.u.v.

100 g

346701/P/01-S

Probican Pulvis a.u.v.

100 g

346703/P/01-S

Probican Vitamin C
+ Karnitin plv. a.u.v.

100 g

234899/P/01-S

ORLING s.r.o., Ceská republika
Ionto Pony Trenink

3 kg

234869/M/00-S

Neomag plv. a.u.v.

1, 10, 20, 25 kg

234879/M/01-S

Neovit plv. a.u.v.

1, 10, 20, 25 kg

234889/VM/01-S

Acarin roztok

500 ml, 1000 ml

346610/DD/01-S

LD 100 roztok

500 ml, 1000 ml

346608/DD/01-S

Reudanon roztok

500 ml, 1000 ml

346609/DD/01-S

Red Top prášok

500 g

346607/DD/01-S

PULMIX, Slovenská republika

SCHOPF ARTHUR, Nemecko

Predlženie registrácie:

BIOPHARM, Ceská republika
Cermix prm. a.u.v.

Rp.98/0643/95-S

DYNTEC, Ceská republika
Canglob D forte inj. a.u.v.

Rp.97/0598/95-S

Canglob D-H-La-P-Pi inj. a.u.v.

Rp.97/0600/95-S

Canglob P inj. a.u.v.

Rp.97/0599/95-S

Canvac DHP inj.sicc. a.u.v.

Rp.97/0608/95-S

Canvac DHPL inj.sicc. a.u.v.

Rp.97/0614/95-S

Canvac DP inj.sicc. a.u.v.

Rp.97/0607/95-S
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Canvac P-in inj. a.u.v.

Rp.97/0601/95-S

MEVAK, Slovenská republika
Purakol inj. a.u.v.

Rp.97/453/91-S

Surakol inj. a.u.v.

Rp.97/700/92-S

RICHTER PHARMA AG, Rakúsko
Novacoc forte inj. a.u.v.

Rp.96/0357/95-S

SCHERING PLOUGH S.A., Francúzsko
Dexatomanol N inj. a.u.v.

Rp.96/214/77-C/S

UNIVIT, Ceská republika
Uni-Tiamutin 10% plv. a.u.v.

Rp.98/0361/95-S

Predlženie schválenia:

BOCHEMIE, Ceská republika
Dikonit

10 kg, 30kg

346593/DD/00-S

Chloramin B

100, 160, 500, 1000 g

346590/DD/00-S

Chloramin BM

100, 200, 500, 1000 g
7 kg, 10 kg, 15 kg, 30 kg

346589/DD/00-S

Chloramin BS

1 kg

346588/DD/00-S

Jodonal A

1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

346591/DD/00-S

Savo

1000 ml

346592/DD/00-S

MEDIPHARM CZ, Ceská republika
Probican pasta a.u.v.

15 g

234891/P/01-S

1 l, 5 l, 40 l

346587/DD/00-S

PEROXIDES, Ceská republika
Persteril 36% sol.

Zmeny registrácie:

BIOVETA, Ceská republika
Sergon inj. a.u.v.

Rp.96/116/92-C/S -balenia: 1x1000 m.j.+1x2 ml Zried ovac A
1x3000 m.j.+1x6 ml Zried ovac A
1x5000 m.j.+1x10 ml Zried ovac A
5x1000 m.j.+5x2 ml Zried ovac A
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5x3000 m.j.+5x6 ml Zried ovac A
5x5000 m.j.+5x10 ml Zried ovac A

BYK GULDEN, Nemecko
Bykahepar inj. a.u.v.

Rp.96/226/80-C/S -výrobca: Schering Plough S.A.,
Francúzsko
-držitel rozhodnutia: Schering Plough,
Švajciarsko
-ochranné lehoty: Liek nie je urcený pre
potravinové zvieratá.
- druh zvierat: Kone (len športové
zvieratá), psy,

ESSEX ANIMAL HEALTH, Nemecko
Acutol inj. a.u.v.

Rp.96/443/92-C/S -držitel rozhodnutia: Schering Plough
-balenia: 50ml
-druh zvierat: Kone (len športové
zvieratá), psy, macky
-ochranné lehoty:Bez ochranných lehôt,
liek nie je urcený pre zvieratá
produkujúce potraviny.

Dexatomanol N inj. a.u.v.

Rp.96/214/77-C/S -výrobcu:

Schering Plough S.A.,

Francúzsko
-držitel rozhodnutia: Schering Plough,
Švajciarsko
-cas použitel nosti:24 mesiacov
-ochranné lehoty: Bez ochranných lehôt,
liek nie je urcený pre zvieratá
produkujúce potraviny.
-druh zvierat: Kone (len športové
zvieratá), psy

HOECHST ROUSSEL VET., SRN
Borgal tbl. a.u.v.

Rp.96/0315/95-S -výrobcu:Intervet International B.V.,
Holandsko

Borgal 7,5% inj. a.u.v.
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Rp.96/0032/95-S -výrobcu:Intervet International B.V.,

Holandsko
Borgal 24% inj. a.u.v.

Rp.96/0031/95-S -výrobcu:Intervet International B.V.,
Holandsko

Butox 7,5 Pour On liq. a.u.v.

Rp.96/039/99-S -výrobcu:Intervet International B.V.,
Holandsko

Cobactan inj. a.u.v.

Rp.96/0314/95-S -výrobcu:Intervet International B.V.,
Holandsko

Ectodex liq. a.u.v.

Rp.96/0035/95-S -výrobcu:Intervet International B.V.,
Holandsko

Flavomycin plv. a.u.v.

Rp.98/008/91-S -výrobcu:Intervet International B.V.,
Holandsko

Hostacyclin LA inj. a.u.v.

Rp.96/0587/96-S -výrobcu:Intervet International B.V.,
Holandsko

Hostamox La inj. a.u.v.

Rp.96/0588/96-S -výrobcu:Intervet International B.V.,
Holandsko

Karsivan tbl. a.u.v.

Rp.96/182/94-S -výrobcu:Intervet International B.V.,
Holandsko

Novalgin inj. a.u.v.

Rp.96/0330/95-S -výrobcu:Intervet International B.V.,
Holandsko

Panacur gran. a.u.v.

Rp.10/042/76-S -výrobcu:Intervet International B.V.,
Holandsko

Panacur pst. a.u.v.

Rp.96/089/94-S -výrobcu:Intervet International B.V.,
Holandsko

Panacur 2,5% susp. a.u.v.

Rp.10/014/76-S -výrobcu:Intervet International B.V.,
Holandsko

Panacur 4% plv. a.u.v.

Rp.99/028/79-S -výrobcu:Intervet International B.V.,
Holandsko

Panacur 10% susp. a.u.v.

Rp.10/041/76-S -výrobcu:Intervet International B.V.,
Holandsko

Sacox 120 mikrogran. a.u.v.

Rp.98/496/91-S -výrobcu:Intervet International B.V.,
Holandsko

Salocin 120 gran. a.u.v.

Rp.98/112/91-C/S -výrobcu:Intervet International B.V.,
Holandsko

Stenorol premix a.u.v.

-98/424/94-S -výrobcu:Intervet International B.V.,
Holandsko

T 61 inj. a.u.v.

Rp.96/234/90-C/S -výrobcu:Intervet International B.V.,
Holandsko

Taktic 12,5% E.C. lliq. a.u.v.

Rp96/0034/95-S -výrobcu:Intervet International B.V.,
Holandsko

MERIAL S.A.S., Francúzsko
Quadricat inj. a.u.v.

Rp.97/410/94-S -balenie:1x1, 10x1, 50x1 dávka
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MEVAK, Slovenská republika
Pestivac inj. a.u.v.

Rp.97/449/91-S -balenia:20, 40, 50, 100dávok
-cas použitel nosti:12 mesiacov

Surakol inj. a.u.v.

Rp.97/700/92-S -cas použitel nosti:24 mesiaacov

PHARMAGAL, Slovenská republika
Dimetril 7,5% plv. a.u.v.

Rp.96/0276/97-S -balenia: 100 g, 1 kg

Dyzentral Neo-K plv. a.u.v.

Rp.96/0275/97-S -balenia: 100 g, 1 kg

Enrogal 10% sol. a.u.v.

Rp.96/0117/97-S -balenie:100 ml, 1000 ml

SANOFI, Francúzsko
Flumiquil 50% plv. a.u.v.

Rp.96/0336/95-S -zmena výrobcu:Ceva Santé
Animale S.A., Francúzsko
-držitel rozhodnutia:CEVA A.H.
Slovakia
-ochranné lehoty: Mäso 2 dni.
Nepoužívat u kráv a oviec, ktorých
mlieko je urcené na l udský konzum.
Nepoužívat u sliepok, ktorých vajcia
sú urcené na l udský konzum.
-druh zvierat: Ošípané, tel atá, ovce,
kurcatá, sliepky, morky, ryby-pstruh

Flumiquil 10% plv. a.u.v.

Rp.96/0337/95-S -zmena výrobcu:Ceva Santé
Animale S.A., Francúzsko
-držitel rozhodnutia:CEVA A.H.
Slovakia
-ochranné lehoty: Mäso 2 dni.
Nepoužívat u kráv a oviec, ktorých
mlieko je urcené na l udský konzum.
Nepoužívat u sliepok, ktorých vajcia
sú urcené na l udský konzum.
-druh zvierat: Hovädzí dobytok, tel atá,
ovce, malé prežúvavce, kurcatá,
sliepky, morky, ryby-pstruh

SANOFI-PHYLAXIA, Mad arsko
Doxyvit 100conc.prm. a.u.v.

Rp.96/0735/96-S -zmena výrobcu Ceva Phylaxia,
Mad arsko
-držitel rozhodnutia: Ceva A.H. Slovakia

Vermitan 20% gran. a.u.v.
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Rp.96/185/93-S -zmena výrobcu Ceva Phylaxia,

Mad arsko
-držitel rozhodnutia: Ceva A.H. Slovakia
-druh zvierat:Hovädzí dobytok, ovce

SCHERING PLOUGH Animal Health, Francúzsko
Finadyne inj. a.u.v.

Rp.96/103/85-C/S -cas použitel nosti: 36 mesiacov

Zrušenie registrácie:

BAYER AG, Nemecko
Rintal 10% gran. a.u.v.

96/0024/96-S

DYNTEC, Ceská republik
Canvac D inj.sicc. a.u.v.

97/0602/95-S

Canvac DH inj.sicc. a.u.v.

97/0606/95-S

Canvac DHL inj.sicc. a.u.v.

97/0609/95-S

Canvac DPL inj.sicc. a.u.v.

97/0610/95-S

Canvac H inj.sicc. a.u.v.

97/0603/95-S

Canvac L inj.sicc. a.u.v.

97/0605/95-S

Canvac P inj.sicc. a.u.v.

97/0604/95-S

Pneumosin 100 prm. a.u.v.

98/0650/95-S

Pneumosin 50 inj. a.u.v.

96/0636/95-S

Pneumosin 200 inj. a.u.v.

96/0635/95-S
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MERIAL S.A.S., Francúzsko
Frontline spray a.u.v.

96/0050/95-S

UNIVIT, Ceská republika
Akriflavin gran. a.u.v.

96/0015/96-S

Clopidol 25% prm. a.u.v.

98/0016/96-S

Konvit Min plv. a.u.v.

96/0021/96-S

Vitamin C 25% plv. a.u.v.

96/0014/96-S

WERFFT-CHEMIE, Rakúsko
Flucine plv. a.u.v.

96/0064/96-S

Oprava registrácie:

NOVARTIS ANIMAL HEALTH, Švajciarsko
Lopatol 100mg tbl. a.u.v.

96/196/91-C/S -registracné císlo 96/169/91-C/S

Tabulka skratiek liekových foriem:
cps. kapsle
drg. dražé
endo foam pena pre intrauterinnu aplikáciu
foam pena
gran. granulát
gtt. kvapky
gtt.ophth. ocné kvapky
inj. injekcie
inj.sicc. injekcie lyofilizované
liq. roztok na vonkajšie použitie
lyof. lyofilizát s iným než injekcnym spôsobom aplikácie
plv. prášok
plv.sol. - prášok rozpustný
pst. pasta
supp. capíky
supp.uter. intrauterínne capíky
susp. suspenzia
tbl. tablety
tbl.obd. pot ahované tablety
tbl.uter. uterínne tablety
tbl.vag. - vaginálne tablety
ung. mast
ung.
opthal. - ocná mast
lot. lotion
prm. premix
sponge - špongie
emul. emulzia
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Vysvetlivky:
DD dezinfekcné, dezinsekcné 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.
riaditel ÚŠKVBL, Nitra
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Zoznam
prída
vných
prídavných
a pri výrobe

lát
ok a mat
eriálo
o rré
é mo
žno použí
aco
aní biopr
odukt
ov
látok
materiálo
eriálovv , kt
kto
možno
používv ať pri s p rraco
acovv á vvaní
bioprodukt
odukto
biopotravín, vrátane ich balenia, v systéme ekologickej poľnohospodárskej
výroby v roku 2001

Čl. I
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 224/1998 Z.z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín
vydáva tento zoznam prídavných látok a materiálov,
ktoré možno používať pri spracovávaní bioproduktov
a pri výrobe biopotravín, vrátane ich balenia, v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v roku
2001 (ďalej len “zoznam“):

I. Všeobecná časť
1. S p r a c o v á v a n i e s u r o v í n
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/
h/
i/
j/
k/
l/
m/
n/
o/
p/

prevzdušňovanie,
chladenie a mrazenie,
odstreďovanie,
stĺkanie smot any,
vákuové a membránové zahusťovanie,
filtrácia cez mušelín, kremelinu a bentonit,
čírenie bentonitom,
znižovanie množstva tuku bez použitia chemikálií,
sušenie nepriamym ohrevom,
emulgovanie bez použitia chemikálií,
fermentácia,
tepelné ošetrenie a tepelné spracovanie,
destilácia,
lisovanie,
údenie bez použitia chemikálií,
postupy v prítomnosti inertných plynov a vzduchu
(oxid uhličitý, dusík),
r/ mechanické spracovanie,
s/ pranie v pitnej vode.
2. M a tte
e r i á l yy,, k tto
o rré
é mo
ž n o p o u ž íívv a ť p r i s p rra
acoož
vávaní bioproduktov a pri výrobe biopotravín
a na ich balenie

k/ včelí vosk,
l/ parafín.
3. P r o s t r i e d k y n a a s a n á c i u s k l a d o v a c í c h p r i e storov
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/
h/
i/
j/
k/
l/
m/
n/
o/
p/
r/

4. P r í d a v n é
látky

i/
j/
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nehrdzavejúca oceľ,
porcelán,
smalt,
sklo,
keramika,
drevo,
papier nepriepustný pre tuky,
polyetylénové, polypropylénové a parafínové
fólie,
papier a kartón,
celofán,

látky

a technologické

pomocné

a/ jedlá soľ,
b/ pitná voda,
c/ minerálne látky a vitamíny len ak sa ich použitie
preukáže ako živinový nedostatok.

II. Osobitná časť
T echnologické oper
ácie, zariadenia a prída
operácie,
prídavv n é
látky
o rré
é mo
žno použí
látky,, k tto
možno
používv ať pri výr
výrobe
obe
biopotravín
1.

a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/
h/

pitná voda,
para z pitnej vody,
oxid uhličitý,
dusík,
chlor nany,
peroxid vodíka,
pasce,
feromónové lapače,
svetlo,
chladenie,
zvuk,
ultrazvuk,
hydroxid sodný,
uhličitan sodný,
pálené vápno,
vápenné mlieko,
fumigácia prázdnych skladových priestorov.

a/
b/
c/
d/

Sušené ovocie a sušená zelenina
sušenie na slnku,
dehydratácia teplom nepriamym ohrevom,
vákuové sušenie,
konzervovanie cukrom alebo sirupom pri výrobe
presladzovaného (kandizovaného) ovocia a zeleniny.

2. Ovocné šťavy a zeleninové šťavy
a/ neupravená alebo zahustená citrónová šťava z

b/
c/
d/
e/

ekologicky pestovaných citrónov na použitie ako
konzervačný prostriedok,
tepelné ošetrenie (pasterizácia alebo termosterilizácia),
kyselina askorbová potravinárska,
kyselina citrónová potravinárska,
prírodzené antimikrobiologické pos tupy, (napr.
mliečne kvasenie).

3. D žže
em
y , pas t y a nátier
my
nátierkk y
a/
b/
c/
d/
e/
f/

mletie,
homogenizácia,
vákuové zahusťovanie,
termosterilizácia,
prírodné farbivá,
pektín.

j/

stabilizácia mikrofiltráciou.

7. C h l i e b a p e k á r s k e v ý r o b k y
a/ kvasnice bez bieliacich látok a organických rozpúšťadiel a prírodný kvások,
b/ koreniny,
c/ olej a tuk,
d/ cukor, ostatné sacharidové sladidlá a med,
e/ ovocie, zelenina a koncentráty z ovocia a zo zeleniny ekologického pôvodu.
8.

Pivo

a/ filtrácia cez kremelinu,
b/ pasterizácia,
c/ úprava vody vápnom.

4. K o m p ó t y a z e l e n i n o v é š a l á t y
9.
a/ termosterilizácia,
b/ kvasný ocot,
c/ biokonzervácia ušľachtilými baktériami.
5. J e d l é r a s t l i n n é o l e j e
a/
b/
c/
d/

lisovanie za studena,
lisovanie za tepla,
filtrácia,
fyzikálna rafinácia a stabilizácia.

6. H r o z n o v é v í n o a o v o c n é v í n o
a/ špeciálne mlynčeky na drvenie,
b/ vertikálne alebo horizontálne prerušované lisovanie,
c/ prírodné ušľachtilé štartovacie kultúry z predošlej
várky,
d/ filtrácia cez kremelinu,
e/ hroznová nekvasená šťava,
f/ zahustený mušt, repný cukor alebo trstinový cukor
pri cukornatosti muštu menej ako 18 % stanovenej
refrakt ometricky,
g/ čerenie čistým kazeínom, potravinárskou želatínou alebo bentonitom,
h/ sterilizácia sudov oxidom siričitým,
i/ sírenie vína plynným oxidom siričitým v najvyššom
prípustnom množstve 40 mg.l -1 voľného oxidu siričitého., celkový obsah oxidu siričitého najviac:
1/ 160 mg.l -1, ak ide o červené vína,
2/ 210 mg.l -1, ak ide o biele vína a ružové vína,
3/ 230 mg.l -1 , ak ide o vína s obsahom zvyškového cukru nad 5 g.l -1 ,
4/ 260 mg.l -1 , ak ide o ovocné vína biele a ružové, fľaškovo zrelé vína, archívne vína a tokajské vína,

Med
filtrácia.

10. H u b y
a/ sterilizácia výrobných priestorov a sterilizácia zariadení parou vyrobenou z pitnej vody,
b/ vybudovanie bariér proti prachu.

Čl.II
Zrušuje sa Zoznam prídavných látok a materiálov, ktoré možno použiť pri spracovaní bioproduktov
a pri výrobe biopotravín v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v roku 2000, uverejnený vo
Ves tníku Minis terstva pôdohospodárstva Slovens kej
republiky v čiastke 16 z 15. júla 2000.

Čl. III
Tento zoznam nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva
Slovens kej r epubliky.

Minister
Pa ve l K
o n c o š , vv.. rr..
Ko
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Redakčné oznámenie
k V
ý n o s u M i n i s t e r s t vva
a pôdohos p o d á r sstt vva
a Slo
e p u b l i k y a M i n i s t e r s t vva
a z d rra
a v o t n í c t vva
a
Vý
ovv e n sskk e j rre
Slovenskej republiky z 3. mája 2001 č. 787/2/2001 - 100, ktorým sa vydáva hlava
Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca lieh a liehoviny

venskej republiky upravujúca lieh a liehoviny sa v § 9
ods. 17 vynecháva text „zaokrúhlene na jedno desatinné miesto.“
Redakcia

Vo Výnose Minis ters tva pôdohos podárs tva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2001 č. 787/2/2001 - 100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slo-
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Redakčné oznámenie
k V
ý n o s u M i n i s t e r s t vva
a pôdohos p o d á r sstt vva
a Slo
e p u b l i k y a M i n i s t e r s t vva
a z d rra
a v o t n í c t vva
a
Vý
ovv e n sskk e j rre
Slovenskej republiky z 26. marca 2001 č. 877/2001 - 100, ktorým sa vydáva hlava
Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca produkty rybolovu a výrobky z nich

Pri redakčnom spracovaní hlavy Potravinového
kódexu, upravujúcej produkty rybolovu a výrobky
v § 38 Základné požiadavky na smažené produkty
rybolovu, ods. 2 - vypadol koniec odstavca. Preto
sa zainteresovaným ospravedlňujeme a uverejňujeme jeho správne znenie:

(2) Kvalita jedlého oleja alebo tuku používaného
na výrobu smažených produktov rybolovu sa musí
počas výroby priebežne sledovať, a to stanovením
čísla kyslosti tuku. Ak číslo kyslosti dosiahne hodnotu
2,0 mg KOH.g- 1 tuku, nesmie sa olej ďalej používať
a musí sa vymeniť.
Redakcia
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Poznámky
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Poznámky
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Poznámky
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Poznámky

Vestník Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Vydáva Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12,
812 66 Bratislava v Ústave vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo, Nitra vo Vydavateľstve NOI, Koceľova
17, 821 08 Bratislava. Vychádza podľa potreby. Adresa redakcie: Koceľova 17, 821 08 Bratislava. Telefón: 5557 64 65,
fax: 5557 11 52, e-mail: noi@nextra.sk. Celoročné predplatné 250.- Sk. Frankové reklamácie sa uznávajú do 15 dní po doručení reklamovanej čias tky. Objednávky a reklamácie vybavuje redakcia. Podávanie novinových zásielok povolené RPP
Bratislava-poštou BA 12, pod č. j. R 3/93 zo dňa 9. 2. 1993. Expedícia: FORTIS Bratislava.
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