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VÝ N O S
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 1
7. apríla 2002 č. 8
11/1/2002 - 1
00,
17
81
100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca mäso jatočných zvierat
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:
T R E T IA Č AS Ť
OSOBITNÉ POŽIAD
AVKY
POŽIADA
PRVÁ HLAVA
MÄSO JATOČNÝCH ZVIERAT
Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Táto hlava Potravinového kodexu Slovenskej
republiky (ďalej len „potravinový kódex“) ustanovuje

požiadavky na získavanie a opracúvanie mäsa
jatočných zvierat a na jeho dovoz1 ), na manipuláciu s ním a na jeho uvádzanie do obehu.
(2) Ak sa v tejto hlave potravinového kódexu neustanovuje inak, vzťahujú sa na získavanie a opracúvanie mäsa jatočných zvierat a na jeho dovoz,
na manipuláciu s ním a na jeho uvádzanie do obehu
ustanovenia prvej a druhej časti potravinového kódexu 2 ).
1) Zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a zmene
a doplnení niektorých ďalších zákonov a výnos Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001
č. 678/2001 – 100 o požiadavkách na zabezpečovanie
zdravotnej neškodnosti a hygienickej bezchybnosti živočíšnych produktov (oznámenie č. 104/2001 Z. z.).
2) 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 (oznámenie č. 195/1996 Z. z.)
v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. decembra č. 557/1998 – 100 (oznámenie č. 284/
1998 Z. z.).
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§2
V ymedz
enie po
jmo
ymedzenie
pojmo
jmovv
(1) Mäso jatočných zvierat, (ďalej len „mäso“)
je mäso všetkých častí zabitých zvierat podľa osobitného predpisu3 ), určené na uvádzanie do obehu
alebo na výrobu potravín.
(2) Jedlé vedľajšie jatočné produkty sú všetky
časti zabitých zvierat určené na požívanie ľuďmi,
ktoré nie sú vymedzené ako jatočne opracované
telo 4 ). Jedlé vedľajšie jatočné produkty sú
a) orgány jatočných zvierat, ktorými sú
1. vnútorné orgány (vnútornosti), ktorými sú orgány dutiny hrudnej, vrátane priedušnice
a pažeráka, dutiny brušnej, močový mechúr
a obličky, okrem obličiek domácich nepárnokopytníkov,
2. ostatné orgány, ktorými sú jazyk, vemeno
kráv a jalovíc, semenníky býkov a mozog
a miecha,
b) ostatné jedlé vedľajšie jatočné produkty, ktorými
sú bravčové hlavy a teľacie hlavy, surová bravčová slanina alebo surový loj, ak nie je súčasťou
tela, mäso z hovädzích hláv a kostí hovädzieho
dobytka, teliat, ošípaných a domácich nepárnokopytníkov.
(3) Nejedlé jatočné produkty sú rohovina prstov
ošípaných, konce končatín hovädzieho dobytka,
teliat, okrem teliat do veku 6 mesiacov, oviec, kôz
a domácich nepárnokopytníkov, oddelené v zápästnom a pätovom kĺbe, rohy, srsť, štetiny a koža,
okrem kože ošípaných, krv, ak sa nezachytí za osobitných podmienok a ostatné jatočné produkty nevhodné na výživu ľudí podľa osobitného predpisu5 ).
(4) Vychladené mäso je mäso jatočne opracovaných tiel zvierat a ich častí získané ďalším delením, ktoré je vychladené na vnútornú teplotu najviac
7 oC a jedlé vedľajšie jatočné produkty, vychladené
na vnútornú teplotu najviac 3 oC.
(5) Vnútorná teplota je teplota v každej časti
mäsa, vrátane najteplejšieho bodu, za ktorý sa považuje tepelný stred mäsa, jadro alebo miesto najpomalšieho prestupu chladu.
(6) Chladené mäso je mäso vychladené podľa
odseku 4, ktoré sa skladuje v chladenom sklade
pri teplote 0 oC až 5 oC, pri relatívnej vlhkosti vzduchu 85 percent až 95 percent a prúdení vzduchu
0,1 m3 . s-1 až 0,3 m3 . s-1.
3) § 2 ods. 1 písm. b) a c) výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/
2001 – 100.
4) § 2 ods. 1 písm. e) výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001 – 100.
5) § 5 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001 - 100.
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(7) Mrazené mäso je mäso zmrazené v zmrazovacom zariadení, ktoré dosiahlo vnútornú teplotu
-12 oC až -18 oC a pri takejto teplote sa ďalej skladuje.
(8) Hlboko zmrazené mäso je mäso zmrazené,
ktoré dosiahlo vnútornú teplotou -18 oC a nižšiu a pri
takejto teplote sa ďalej skladuje.
(9) Mleté mäso alebo sekané mäso je mäso
technologicky spracované rezačkou alebo rozsekané na kúsky.
(10) Rozrábka je súbor technologických operácií, ktorými sa mäso delí na menšie časti, vykosťuje sa alebo sa aj porciuje.
(11) Balenie mäsa je ochrana mäsa použitím
obalu prichádzajúceho do priameho styku s mäsom
(priamy obal) alebo uloženie do prepravného obalu,
ktorý je v priamom styku s mäsom.
(12) Balené mäso je mäso balené v priamom
obale a uložené do obchodného obalu alebo prepravného obalu (druhý obal), ako sú nádoby (lodne), kontajnery, baliace škatule, kartónové škatule,
debny a pod.
(13) Nebalené mäso je mäso voľne uložené do
prepravného obalu, s ktorým prichádza do priameho styku alebo voľne uložené v chladiacej vitríne,
alebo voľne zavesené.
(14) Trhovo upravené druhy mäsa, trhovo upravené jedlé vedľajšie jatočné produkty a mleté mäso alebo sekané mäso sú druhy mäsa jatočných
zvierat podľa odseku 1, rozrobené a upravené tak,
aby sa mohli uvádzať do obehu.
(15) Hovädzie mäso je mäso mladého hovädzieho dobytka, mladého býka, býka, vola, jalovice
a kravy.
(16) Teľa je zviera bez ohľadu na pohlavie o živej hmotnosti do 150 kg a vo veku viac ako 2 týždne.
(17) Mladý hovädzí dobytok sú zvieratá samčieho a samičieho pohlavia o živej hmotnosti viac ako
150 kg a vo veku do 12 mesiacov.
(18) Mladý býk je nekastrované zviera samčieho
pohlavia vo veku 13 až 24 mesiacov.
(19) Býk je nekastrované zviera samčieho pohlavia staršie ako 24 mesiacov.
(20) Vôl je kastrované zviera samčieho pohlavia
staršie ako 12 mesiacov.

(21) Jalovica je neotelené zviera samičieho pohlavia staršie ako 12 mesiacov.
(22) Krava je zviera samičieho pohlavia po otelení.
§3
Členenie mäsa
(1) Podľa druhu a vekovej kategórie zvieraťa sa
mäso člení na mäso
a) hovädzie,
b) teľacie,
c) bravčové,
d) baranie,
e) jahňacie,
f) kozie,
g) kozľacie,
h) z domácich nepárnokopytníkov.
(2) Podľa určenia na ďalšie použitie sa mäso
člení na
a) trhovo upravené druhy mäsa
1. jatočne opracované telá,
2. výsekovo upravené časti jatočne opracovaného tela alebo menšie diely z týchto častí,
b) výrobné mäso 6 ).
Manipulácia a uvádzanie do obehu
§4
Balenie, skladovanie a preprava

a)
b)
c)
d)

(1) Do obehu možno uvádzať mäso
nebalené,
balené,
vákuovo balené,
balené v ochrannej atmosfére plynu.

(2) Nebalené mäso možno do obehu uvádzať len
ako chladené mäso.
(3) Balené mäso možno do obehu uvádzať ako
chladené mäso, mrazené mäso alebo hlboko zmrazené mäso.
(4) Chladené mäso sa musí skladovať v chladených skladoch pri teplote 0 oC až 5 oC, pri relatívnej vlhkosti vzduchu 85 percent až 95 percent a prúdení vzduchu 0,1 m3 . s-1 až 0,3 m3 . s-1, pričom vnútorná teplota mäsa môže byť najviac 7 oC a vnútorná
teplota jedlých vedľajších jatočných produktov najviac 3 oC.
(5) Mäso možno zmrazovať len raz.
6) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17.
apríla 2002 č. 811/3/2002 - 100, ktorým sa vydáva hlava
Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca
mäsové výrobky.

(6) Pri preprave, skladovaní a uchovávaní chladeného mäsa sa nesmie teplota na povrchu mäsa
zvýšiť o viac ako 2 oC, pričom sa musia dodržať zásady správnej skladovacej a distribučnej praxe.
(7) Pri preprave, skladovaní a uchovávaní mrazeného mäsa alebo hlboko zmrazeného mäsa sa
nesmie teplota zvýšiť o viac ako 3 0C, pričom sa
musia dodržať zásady správnej skladovacej a distribučnej praxe.
(8) Mrazené mäso a hlboko zmrazené mäso
nemožno uvádzať do obehu v rozmrazenom stave.
§5
Označovanie mäsa
(1) Obchodný názov mäsa sa musí uvádzať podľa jeho začlenenia uvedeného v § 3 ods. 1.
(2) Ak ide o balené mäso alebo jedlé vedľajšie
jatočné produkty musí byť obal označený údajom
o dĺžke uchovávania a skladovania pri ustanovenej
teplote a ak ide o mrazené alebo hlboko zmrazené
mäso alebo jedlé vedľajšie jatočné produkty aj
upozornenie „po rozmrazení opäť nezmrazovať“.
(3) Ak ide o mrazené mäso a hlboko zmrazené
mäso musí sa v označení uvádzať aj dátum jeho
zmrazenia, a to najmenej mesiac a rok.
(4) Ak je mäso alebo jedlý vedľajší jatočný produkt vákuovo balený alebo balený v ochrannej atmosfére plynu, musí sa táto skutočnosť uvádzať
v označení.
(5) Hovädzie mäso balené, zabalené, ako aj nebalené musí byť označené aj týmito údajmi:
a) vekovou kategóriou, a to slovami „mladý hovädzí dobytok“, „mladý býk“, „býk“, „vôl“, „jalovica“
alebo „krava“,
b) referenčným číslom alebo kódom, ktorý identifikuje mäso a zviera alebo skupinu zvierat,
z ktorých bolo získané; týmto číslom môže byť
identifikačné číslo jednotlivého zvieraťa, z ktorého bolo mäso získané alebo identifikačné číslo, ktoré sa vzťahuje na skupinu zvierat; ak ide
o delené telá zvierat na polovice alebo štvrte
sa skupinou rozumie počet rozdelených tiel spolu, ktoré predstavujú jednu výrobnú dávku v príslušnej rozrábkarni; tento počet nesmie byť väčší
ako výroba v jednom dni. Ak ide o delenie na
menšie časti alebo o mletie alebo sekanie mäsa,
môže túto skupinu tvoriť mäso identifikované
podľa tohto ustanovenia a mleté mäso alebo
sekané mäso v rovnakom dni,
c) veterinárnym kontrolným číslom bitúnku alebo
veterinárnym schvaľovacím číslom bitúnku, na
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d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

ktorom bolo zviera alebo skupina zvierat zabitá
a názvom krajiny, v ktorej sa bitúnok nachádza;
tento údaj sa uvádza slovami „zabité v (názov
krajiny) a veterinárne kontrolné číslo bitúnku
alebo veterinárne schvaľovacie číslo bitúnku“,
veterinárnym kontrolným číslom rozrábkarne alebo veterinárnym schvaľovacím číslom rozrábkarne, v ktorej sa vykonalo delenie tiel alebo
skupiny tiel a názov krajiny, v ktorej sa rozrábkareň nachádza; tieto údaje sa uvádzajú slovami „delené v (názov krajiny) a veterinárne
kontrolné číslo rozrábkarne alebo veterinárne
schvaľovacie číslo rozrábkarne“,
registračným číslom farmy, kde sa zviera alebo
skupina zvierat naposledy chovali,
dátumom zabitia,
názvom krajiny, v ktorej sa zviera narodilo,
názvom krajiny, v ktorej bolo zviera vykŕmené,
názvom krajiny, v korej bolo zviera zabité,
vekom zvieraťa v mesiacoch, ak ide o mäso z býka, vola alebo kravy.

(6) Ak údaje uvedené v odseku 5 písm. g) až i)
sú totožné, možno ich uvádzať slovami „Pôvod:
(názov krajiny)“.
(7) Označenie podľa odseku 5 musí byť zabezpečené upevnením etikety alebo iným rovnocenným spôsobom na jednotlivých štvrtiach a na
jednotlivých dieloch mäsa alebo ich obalových
materiáloch; ak ide o nebalené mäso musí byť toto
označenie poskytnuté čitateľným a viditeľným spôsobom spotrebiteľovi na mieste jeho uvádzania do
obehu. Takéto označenie musí byť uvedené aj
v dodacom liste.
(8) Údaje podľa odsekov 5 a 6 musia byť uvedené takým spôsobom, aby bola preukázateľná
väzba tohto označenia so sprievodným dokladom
(pasom) hovädzieho dobytka 7).
(9) Ak je hovädzie mäso označené ako mäso
vyšetrené na BSE, musí byť súčasťou označenia
tohto mäsa názov laboratória, ktoré vyšetrenie vykonalo, ako aj číslo protokolu o laboratórnom vyšetrení na BSE.
(10) Mleté mäso alebo sekané mäso musí byť
označené aj
a) slovami „pripravené v (názov krajiny, kde sa toto
mäso pripravilo)“ a „pôvod (názov krajiny pôvodu, ak táto krajina nie je krajinou, v ktorej bolo
toto mäso pripravené)“ a názvom krajiny, v ktorej
bolo zviera zabité,
7) Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe a vyhláška
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 17/
2001 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o označovaní
hovädzieho dobytka, o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka.
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b) údajmi podľa odseku 5 písm. c), d), g) a h) alebo namiesto písm. g) a h) údajom podľa odseku
6.
(11) Na splnenie požiadaviek podľa odsekov 1
až 10 všetci prevádzkovatelia na každom stupni
výroby, opracovania a uvádzania do obehu musia
mať vytvorený spoľahlivý systém identifikácie mäsa
a registračný systém, ktorý
a) zabezpečí nadväznosť medzi identifikáciou
mäsa a zvieraťom alebo skupinou zvierat, z ktorých sa mäso získalo,
b) zaručí zaznamenávanie najmä vstupu zvierat
na bitúnok a výstupu jatočne opracovaných tiel
alebo dielov mäsa tak, aby sa zaručila ich súvzťažnosť.
(12) Ak ide o mäso získané zo zvierat narodených v Slovenskej republike pred 1. februárom
2001 a nie je spoľahlivá informácia o mieste ich
narodenia alebo o mieste ich chovu, musí sa uviesť
údaj slovami „zo zvierat narodených pred 1. februárom 2001“.
(13) Ak ide o mäso, ktoré bolo získané zo zvierat
dovezených ako živé a nie je údaj o mieste ich narodenia alebo mieste ich chovu, ktoré je iné ako
miesto ich posledného chovu, musí sa údaj o mieste
narodenia nahradiť slovami „dovezené v živom z
(názov krajiny, z ktorej bolo mäso dovezené)“.
§6
Uvádzanie do obehu
(1) Pri uvádzaní mäsa do obehu sa musí v úložnom priestore merať teplota vzduchu počas skladovania a jeho uchovávania, ako aj počas vystavovania vo vitrínach, a to najmenej jedným ľahko viditeľným teplomerom, ktorý musí, ak ide o otvorené
vitríny ukazovať teplotu prostredia na strane návratu
vzduchu na úrovni zreteľne vyznačenej čiary maximálneho naskladnenia.
(2) Pri uchovávaní mäsa vo vitrínach sa musí
dodržiavať teplota uchovávania najviac 5 oC.
(3) Pri uchovávaní mrazeného mäsa nesmie
teplota v mraziacom zariadení stúpnuť na viac ako
-9 oC; ak ide o hlboko zmrazené mäso nesmie teplota stúpnuť na viac ako -15 oC.
(4) Nebalené mäso pri jeho uvádzaní do obehu
sa musí označovať aspoň týmito údajmi:
a) obchodným názvom,
b) obchodným menom výrobcu a kontrolným identifikačným číslom prevádzkarne,
c) cenou za jednotku hmotnosti.

(5) Predávať mäso na trhoch, trhoviskách a v tržniciach zo stolov, stojanov alebo motorových
vozidiel, okrem pojazdných predajní, ktoré spĺňajú
ustanovené podmienky 1), je zakázané.
Druhý oddiel
Hovädzie mäso
§7
Surovina

(1) Hovädzie mäso určené na uvádzanie do
obehu sa získava z jatočne opracovaných tiel mladých jatočných býkov do veku 2 rokov, býkov, volov,
jalovíc a kráv.
(2) Surovinou na rozrábku hovädzieho mäsa
podľa odseku 1 je jatočne opracované telo, ktoré
je rozseknuté na polovice tak, že chvost zostáva
na ľavej polovici. Polovice jatočne opracovaných
tiel možno ďalej deliť na štvrte, a to spravidla medzi
ôsmym a deviatym hrudníkovým stavcom na predné štvrte, kde zostáva osem rebier a zadné štvrte
s piatimi rebrami.
§8
Členenie hovädzieho mäsa a požiadavky na
jeho úpravu

(1) Hovädzie mäso možno uvádzať do obehu
a) v celých štvrtiach, určených pre odberateľov,
ktorí majú vhodne vybavenú rozrábkareň,
b) trhovo upravené,
c) špeciálne upravené.
(2) Hovädzie mäso sa rozrába na tieto časti:
a) vysoká roštenka, podplecie a krk s kosťou, ktoré
sa oddeľujú od prednej švrte medzi druhým
a tretím krčným stavcom, rezom vedeným rovnobežne s rebrami. Vnútorná strana krku a podplecia musí byť riadne začistená. Podplecie a
vysoká roštenka musia byť oddelené od rebra
rovným rezom, začínajúcim sa asi 10 cm od skĺbenia rebra s chrbtovou kosťou. Mäsový plátok
na povrchu roštenky a lopatková chrupavka zostáva pri podplecí,
b) vysoká roštenka, podplecie a krk bez kosti
musia byť čisto vykostené, hrudné a krčné stavce dokonale vybraté bez hlbokých zárezov do
svaloviny, mäso musí byť zbavené krčneho
väzu, úlomkov kostí, strapcovitých zvyškov a franforcov,
c) vysoká roštenka s kosťou musí byť dokonale začistená, časť lopatkovej chrupavky zostáva, od
rebier je oddelená priečnym rezom cez rebrá,
začínajúcim sa asi 10 cm od skĺbenia ôsmeho

rebra s chrbtovou kosťou, mäsový plátok zostáva na povrchu roštenky,
d) vysoká roštenka bez kosti musí byť dokonale
vykostená, bez franforcov mäsa, krčneho väzu,
úlomkov kostí a chrupavky, bez hlbokých zárezov do svalového tkaniva, od podplecia je oddelená rovným rezom,
e) podplecie s kosťou a krkom, pričom krk musí byť
oddelený medzi druhým a tretím stavcom, a to
rezom vedeným rovnobežne s rebrom; vnútorná strana krku a podplecia musí byť riadne začistená, od rebier podplecie oddelené priečnym
rezom cez rebrá končiacim sa v mieste skĺbenia
prvého rebra s chrbticou; mäsový plátok na povrchu podplecia a lopatková chrupavka zostáva
pri podplecí,
f) podplecie bez kosti s krkom musí byť čisto vykostené, hrudné a krčné stavce dokonale vybraté bez hlbokých zárezov do svaloviny, zbavené krčného väzu, franforcov mäsa a lopatkovej chrupavky,
g) hovädzie plece s kosťami, plece s kosťami musí
byť pokryté svalovinou, oddelené v blanitej časti
od hrude s rebrom a riadne začistené bez franforcov mäsa,
h) zadné mäso z pleca musí byť riadne začistené
bez nožiny a husičky (svalovina predlaktia),
úhľadne upravené, bez franforcov mäsa, koncových šliach a zvyškov lopatkovej chrupavky,
i) hruď s rebrom a kosťou musí byť bez franforcov
mäsa a úlomkov kostí, krvavého orezu a špičky
krku,
j) bok s kosťou (pupočné rebrá s kosťou) musí byť
začistený, bez franforcov mäsa a zvyškov bránice, od boku bez kosti oddelený rovným rezom
vedeným za posledným nepravým rebrom rovnobežne s chrupavkami od nepravých rebier
tak, aby posledné nepravé rebro bolo pokryté
mäsom,
k) bok bez kosti (pupok) musí mať začistený pupočný šľachovitý okraj rovným rezom, vrstva
tuku nesmie byť väčšia ako 1 cm,
l) nožina predná s husičkou musí byť riadne začistená, zbavená koncových šliach a franforcov
mäsa,
m ) hovädzie stehno s kosťami, a to panvovou, stehnovou, kolenným kĺbom a holennou kosťou s príslušnou svalovinou (palica), bez krížovej kosti
a chvosta,
n) zadné mäso zo stehna, ktoré tvorí vrchný šál,
spodný šál s korbáčikom, predstehno a kvetovaná špička vcelku; musí byť riadne vykostené
a začistené, bez franforcov mäsa a koncových
šliach a chrupaviek a kĺbových púzdier; vrstva
tuku na povrchu mäsa môže byť najviac 1 cm,
o) sviečkovica musí byť bez loja a pozdĺžnej šľachy,
jej tenší koniec musí byť priečne zarezaný tak,
aby bol najmenej 1 cm vysoký,
p) nízka roštenka s kosťou musí byť úhľadne tva-
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rovaná, na okraji zarezaná, bez franforcov mäsa
a úlomkov kostí, oddelená rovným rezom od
boku asi 1 cm od vystupujúcich priečnych výbežkov bedrových stavcov, ktorých vnútorná polovica je odseknutá, pričom povrchová vrstva
tuku môže byť najviac 1 cm,
r) nízka roštenka bez kosti musí byť dokonale vykostená bez hlbokých zárezov do svalového
tkaniva, bez franforcov mäsa, úlomkov kostí, od
boku oddelená rovným rezom asi 5 cm od vystupujúcich priečnych výbežkov bedrových stavcov, pričom povrchová vrstva tuku môže byť najviac 1 cm,
s ) nožina zadná a plátok zo stehna musia byť riadne začistené, bez koncových šliach a franforcov
mäsa a prebytočného tuku,
t) chvost musí byť bez krížovej kosti, posledných
troch chvostových stavcov a bez zvyškov kože.
(3) Špeciálne upravené hovädzie mäso je najmä
a) hovädzie stehno bez kosti špeciálne upravené,
ktorým je vykostené stehno, rozdelené po blanách na jednotlivé šály, (vrchný šál, spodný šál
s valcom alebo bez valca, valec, predstehno
a kvetová špička), ktorých povrch je upravený
až na povrchovú blanu svalov, bez loja, s oddeleným korbáčikom a plátkom vrchného šálu,
bez mäkkých šliach a franforcov mäsa,
b) hovädzie plece bez kosti špeciálne upravené,
ktorým je plece vykostené bez loja, bez nožiny
a husičky, bez plátku z vnútornej strany lopatky,
koncových šliach a franforcov mäsa,
c) hovädzia nízka roštenka bez kosti špeciálne
upravená, ktorou je nízka rošťenka bez franforcov mäsa, úlomkov kostí, bez hlbokých zárezov, oddelená rovným rezom od boku tesne za
chrbtovým svalom, bez pozdĺžnej postrannej
šľachy, ktorej povrch je upravený až na povrchovú blanu.
Tretí oddiel
T e ľľacie
acie mäso
§9
Surovina
(1) Teľacie mäso určené na uvádzanie do obehu
sa získava z jatočne opracovaných tiel pohlavne
nedospelých jedincov o hmotnosti najviac 150 kg,
a to z
a) mliečnych teliat do veku najviac 6 týždňov o hmotnosti najmenej 25 kg,
b) výkrmových teliat vo veku od 6 týždňov do veku
najviac 6 mesiacov o hmotnosti najmenej 70 kg,
c) teliat starších ako 6 mesiacov.
(2) Na rozrábku jatočne opracovaných tiel teliat
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starších ako 6 mesiacov sa vzťahujú ustanovenia
§ 8.
(3) Surovinou na rozrábku teľacieho mäsa podľa
odseku 1 je jatočne opracované telo, ktoré je rozseknuté na polovice, vrátane chvosta, a to tak, že
chvost ostáva na ľavej polovici s preseknutou hrudnou kosťou, s obličkami a obličkovým tukom. V oblasti semenníkov a vemienka je upravené tak, aby
tukové krytie nebolo vyššie ako 1 cm, pričom pupočný okraj je zrezaný na hrúbku asi 2 cm.
§ 10
Členenie teľacieho mäsa a požiadavky
na jeho úpravu
(1) Teľacie mäso možno uvádzať do obehu
a) v celých poloviciach alebo vcelku, ak je určené
pre odberateľov, ktorí majú vhodne vybavenú
rozrábkareň,
b) trhovo upravené,
c) špeciálne upravené.
(2) Teľacie mäso sa rozrába na tieto časti:
a) krk, ktorým je časť mäsa krčnej chrbtice a časť
hrudníkovej chrbtice, oddelená medzi druhým
a tretím krčnym stavcom a spravidla medzi
ôsmym a deviatym hrudníkovým stavcom, bez
krvavého orezu a krčného väzu,
b) plece s kosťami, ktorým je časť jatočne opracovaného tela neporezaná, riadne začistená
bez franforcov mäsa,
c) plece bez kosti, ktorým je mäso z pleca, vrátane husičky, bez nožiny, musí byť riadne začistené, bez chrupaviek a hrubých šliach, ramenná
kosť je vybratá bez prerezania svaloviny,
d) karé, ktorým je časť jatočne opracovaného tela
oddelená medzi šiestym a siedmym hrudníkovým stavcom a medzi posledným bedrovým
stavcom a krížovou kosťou od stehna, od hrudi
oddelená vo vzdialenosti asi 5 cm až 6 cm od
horného okraja chrbtového svalu, povrch mäsa
je čistý, úhľadne tvarovaný,
e) hruď vcelku, ktorou je hrudná kosť s časťami 13
rebier, ktoré sú preseknuté rovnobežne s chrbticou asi 5 cm až 6 cm od chrbtového svalu, so
svalovinou brušnej dutiny (bokom),
f) špička hrude, ktorou je časť jatočne opracovaného tela od prvého rebra po časť oddelenú
medzi šiestym a siedmym rebrom,
g) stred hrude, ktorou je časť jatočne opracovaného tela oddelená od špičky hrude po posledné
nepravé rebro, oddelená od boku rovným rezom,
h) bok, ktorým je ostávajúca časť jatočne opracovaného tela od posledného nepravého rebra po
stehno,
i) stehno s kosťami a kolenom, ktorým je stehno

s kosťami, kolenom a krížovou kosťou, pričom
sa chvost oddelí medzi posledným stavcom krížovej kosti a prvým stavcom chvostovým, stehno je riadne začistené, s nepotrhanými povrchovými blanami,
j) stehno bez kosti, ktorým je svalovina stehna bez
dlhých šliach a chrupaviek; možno ho rozdeliť
na jednotlivé šály kryté povrchovými blanami,
bez zárezov do mäsa,
k) koleno zadné s kosťami, ktorým je časť jatočného opracovaného tela oddelená v kolennom
kĺbe rezom vedeným v mäsitej časti po blane
oddeľujúcim koleno od stehna,
l) nožina, ktorou je časť jatočne opracovaného tela
neporezaná, bez koncových šliach,
m ) chvost s krížovou kosťou, ktorým je časť jatočne
opracovaného tela bez zvyškov kože,
n) chvostík, ktorým je časť jatočne opracovaného
tela oddelená medzi posledným stavcom krížovej kosti a prvým stavcom chvostovým, bez
zvyškov kože.
(3) Špeciálne upravené teľacie mäso zo stehna
je upravené tak, že sa rozdelí po blane na jednotlivé
šály (vrchný šál a spodný šál), orech a kvetová špička; z vrchného šálu musí byť po blane oddelený
krycí plátok. Od spodného šálu sa musí oddeliť korbáčik. Obe časti musia byť bez povrchového tuku,
mäkkých šliach a franforcov mäsa. Obdobne možno špeciálne upraviť aj inú časť teľacieho mäsa.
Štvrtý oddiel
Bravčové mäso
§ 11
Surovina
(1) Bravčové mäso určené na uvádzanie do
obehu možno získavať len z jatočne opracovaných
tiel prasničiek a kastrátov.
(2) Do obehu sa nesmie uvádzať mäso kancov
po dosiahnutí pohlavnej zrelosti, mäso kryptorchidov a mäso prasníc.
(3) Surovinou na rozrábku bravčového mäsa
podľa odseku 1 je jatočne opracované telo, ktoré
je rozseknuté na polovičky s hlavou, s kožou, alebo
krupónované, pričom chvost zostáva na ľavej polovici.
§ 12
Členenie bravčového mäsa a požiadavky
na jeho úpravu
(1) Bravčové mäso možno uvádzať do obehu

a) v celých poloviciach, určených pre odberateľov,
ktorí majú vhodne vybavenú rozrábkareň,
b) trhovo upravené,
c) špeciálne upravené.
(2) Bravčové mäso sa rozrába na tieto časti:
a) bravčový predok s kolenom, ktorým je časť
jatočne opracovaného tela bez hlavy, oddelená
medzi hlavovým kĺbom a prvým stavcom tak,
aby krkovička nebola poškodená. Lalok sa musí
oddeliť šikmým rezom pred prvým rebrom tak,
aby rukoväť hrudnej kosti zostala prikrytá mäsom. Paprčky sa musia oddeliť od pleca rezom
v najspodnejšej časti zápästného kĺbu. Plece
musí byť čiastočne, alebo úplne pokryté kožou,
odkrytá časť svaloviny môže byť pokrytá vrstvou
tuku o hrúbke najviac 1 cm. Krvavý orez sa musí
odstrániť. Z krkovičky a karé sa musí odstrániť
slanina tak, aby miestami bola viditeľná
svalovina. Tukové pokrytie je prípustné len na
1/3 plochy, pričom hrúbka slaniny nesmie byť
viac ako 1 cm. Od stehna sa musí bravčový
predok oddeliť rezom od slabín smerom k bedrovým hrboľom a ďalej kolmo medzi posledným
a predposledným bedrovým stavcom,
b) bravčový predok bez kolena, ktorým je časť
jatočne opracovaného tela upravená podľa
písmena a) a koleno je oddelené od pleca rezom
v lakťovom kĺbe tak, aby špička výbežku lakťovej
kosti zostala s plecom,
c) bravčový predok bez pleca, ktorým je časť jatočne opracovaného tela upravená podľa
písmena a) a plece je tvarované kruhovým
rezom a oddelené odtiahnutím od predku s
prerezaním povrchových prsných svalov a riedkeho a tukového väziva; chrupavka lopatky musí
byť odlomená a plece odrezané tak, aby chrupavka zostala pri predku,
d) krkovička, ktorou je časť jatočne opracovaného
tela celistvá neporezaná, na vnútornej časti
môže byť na 1/3 plochy pokrytá tukom najviac
však o hrúbke 0,5 cm, pričom s krkovičkou
zostáva väčšia časť lopatkovej chrupavky,
e) plece s kosťou a kolienkom, ktorým je časť jatočne opracovaného tela čiastočne alebo úplne
prikrytá kožou, povrchové tukové pokrytie môže
byť najviac do hrúbky 1 cm. Plece musí byť riadne začistené, bez franforcov mäsa, pričom paprčky sa oddelia v najnižšej časti zápästného
kĺbu,
f) plece s kosťou bez kolienka, ktorým je časť jatočne opracovaného tela upravená podľa písmena e), pričom kolienko je oddelené šikmým
rezom v lakťovom kĺbe tak, že špička lakťovej
kosti zostáva s plecom,
g) plece bez kosti, bez kolienka a bez kože, ktorým
je časť jatočne opracovaného tela dobre vykostená, bez hlbokých zárezov do mäsa, bez kože
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a bez kĺbových puzdier, pričom tukové pokrytie
môže byť najviac do hrúbky 1 cm,
h) karé, ktorým je celistvá časť jatočne opracovaného tela, nedeformovaná s malou časťou lopatkovej chrupavky, na vonkajšej strane najviac
z 1/3 plochy pokrytá tukom o hrúbke najviac
1 cm, na ostatnom povrchu o hrúbke najviac
0,5 cm; časť rebier nesmie presahovať viac ako
5 cm od okraja chrbtového svalu, pričom karé
musí byť od krkovičky oddelené medzi šiestym
a siedmym hrudníkovým stavcom; panenská
sviečkovica zostáva súčasťou karé,
i) bôčik, ktorým je časť jatočne opracovaného tela
bez krvavého orezu; hrudná špička musí byť
dostatočne prikrytá mäsom, bradavky odrezané,
bok musí byť bez opony a zvyškov plstného tuku,
j) rebierko, ktorým je časť jatočne opracovaného
tela získaná oddelením svalu z boku, karé a z krkovičky, pričom na rebierku musí byť najmenej
30 hmotnostných percent mäsa,
k) stehno s kosťou a kolienkom bez kože, ktorým
je časť jatočne opracovaného tela bez chvosta
a krížovej kosti, bez paprčiek, oddelených v najspodnejšej časti záprstného kĺbu, koža zo stehna musí byť stiahnutá až po rez, ktorým sa oddeľuje kolienko od stehna; na povrchu stehna sa
musí upraviť tukové pokrytie na hrúbku najviac
0,5 cm, pričom z panvovej dutiny musia byť vybraté zvyšky vnútorného tuku, stehno musí byť
začistené bez strapcov a franforcov mäsa,
l) stehno bez kosti a kolienka, ktorým je časť jatočne opracovaného tela upravená, celá neporušená, bez orezu, tvrdých šliach, chrupaviek,
krvných podliatin, prebytočného tuku a kolienka,
ktoré je oddelené v kolennom kĺbe; pri stehne
zostáva aj časť sviečkovej, ktorá je bez tuku,
pričom povrchová vrstva tuku je najviac 0,5 cm,
m ) hlava bez laloku, ktorou je časť jatočne opracovaného tela riadne opracovaná, dôkladne
očistená od chlpov a štetín, do polovice líca,
pričom môže byť prikrytá časťou laloku,
n) kolienko predné a kolienko zadné, ktorými sú
časti jatočne opracovaného tela, pričom predné
kolienko s kosťami sa musí oddeliť od pleca
šikmým rezom cez lakťový kĺb tak, aby špička
výbežku lakťovej kosti zostala pri pleci, pričom
paprčky sa musia oddeliť v najspodnejšej časti
zápästného kĺbu; zadné kolienko s kosťami sa
musí oddeliť v kolennom kĺbe, pričom paprčky
sa musia oddeliť v najspodnejšej časti pätového
kĺbu,
o) paprčky predné a paprčky zadné, ktorými sú
časti jatočne opracovaného tela riadne opracované, bez rohoviny prstov, chlpov a štetín;
predná paprčka sa musí oddeliť v najspodnejšej
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p)

r)

s)

t)

časti zápästného kĺbu a zadná paprčka v najspodnejšej časti pätového kĺbu,
chvost s krížovou kosťou z ľavej bravčovej polovice, ktorým je časť jatočne opracovaného tela,
ktorou je krížová kosť s chvostom; z pravej polovice je len krížová kosť, pričom množstvo mäsa
musí byť najmenej 45 hmotnostných percent,
chvostík, ktorým je časť jatočne opracovaného
tela oddelená medzi posledným stavcom krížovej kosti a prvým chvostovým stavcom; musí
byť čistý, bez chlpov a zvyškov pokožky,
ušnice, ktorými sú časti jatočne opracovaného
tela oddelené rovným rezom v úrovni hlavy, bez
zvyškov zvukovodov, chlpov a pokožky,
koža, ktorou je časť jatočne opracovaného tela
bez chlpov a zvyškov pokožky.

(3) Špeciálne upravené bravčové mäsá sú najmä tieto časti jatočného tela:
a) bravčové stehno špeciálne upravené, ktorým je
vykostené bravčové stehno bez kolienka. Stehno sa musí po blane rozdeliť na jednotlivé šály
(vrchný šál a spodný šál), orech a kvetovú špičku. Jednotlivé časti stehna musia byť bez povrchového tuku a medzisvalového tuku, väzivového tkaniva, povrchových blán a šliach,
pričom z vrchného šálu sa musí odrezať plátok
a zo spodného šálu oddeliť korbáčik,
b) bravčové plece s kosťami bez kolienka špeciálne upravené, ktorým je plece s kosťou bez
kolienka, pričom sa musi z povrchu odstrániť
povrchové krytie tukom a koža,
c) bravčové plece bez kosti špeciálne upravené,
ktorým je plece, z ktorého je oddelená svalovina
nad ramennou kosťou a plátok lopatky; vykostené plece sa musí zbaviť šliach, kĺbových puzdier a tuhých častí, pričom z povrchu sa musí
odstrániť krytie tukom a koža
d) bravčové karé s kosťou špeciálne upravené,
ktorým je karé, ktoré má až na svalovinu odstránené povrchové krytie tukom, pričom časti rebier
sa musia skrátit na velkosť najviac 3 cm; karé
musí byť bez franforcov mäsa, časti vnútorného
tuku a úlomkov kostí,
e) bravčové karé bez kosti špeciálne upravené,
ktorým je vykostené karé, z povrchu ktorého sa
musí odstrániť tuk až na svalovinu, pričom mäsové časti boku sa musia oddeliť a franforce
mäsa odrezať,
f) bravčová panenská sviečkovica, ktorou je časť
jatočne opracovaného tela, ktorá sa získava pri
vykosťovaní karé; musí sa zbaviť povrchového
tuku a povrchových blán,
g) bravčová krkovička špeciálne upravená, ktorou
je vykostená krkovička, z ktorej sa musí odstrániť
lopatková chrupavka a svalovina nad chrupav-

kou, pričom povrchové krytie tuku sa musí upraviť až na svalovinu a franforce mäsa odrezať.

musia rozdeliť stredom krížovej kosti, pričom
chvost ostáva na ľavej polovici.

Piaty oddiel

Šiesty oddiel

Baranie mäso

Jahňacie mäso

§ 13
Surovina

§ 15
Surovina

(1) Baranie mäso určené na uvádzanie do obehu sa získava z jatočne opracovaných tiel oviec,
škopov a baranov.
(2) Surovinou na rozrábku baranieho mäsa podľa
odseku 1 je jatočne opracované telo, ktoré je vcelku.
(3) Jatočne opracované telo musí byť mäsité,
pokryté primeraným množstvom tuku, čisté, svieže
s typickou vôňou.
§ 14
Členenie baranieho mäsa a požiadavky
na jeho úpravu
(1) Jatočne opracované telo vcelku bez hlavy
musí byť zbavené krvavého orezu, musí mať čistý
povrch bez akýchkoľvek zmien.
(2) Baranie mäso sa rozrába na tieto časti:
a) krk, ktorým je časť mäsa krčnej chrbtice s príslušnou svalovinou oddelená medzi hlavovým
kĺbom a prvým krčným stavcom a medzi piatym
a šiestym krčným stavcom; krk musí byť zbavený krvavého orezu a krčného väzu,
b) plece s kosťami, ktorým je lopatka a ramenná
kosť, lakťová kosť a vretenná kosť, s príslušnou
svalovinou, neporezaná, riadne začistená bez
franforcov mäsa,
c) podplecie, ktorým je časť krčnej a hrudníkovej
chrbtice s príslušnou svalovinou, oddelená medzi piatym a šiestym krčným a medzi šiestym
a siedmym hrudníkovým stavcom s časťami 6
rebier, ktoré sú preseknuté po oboch stranách
5 cm od chrbtice,
d) bok, ktorým je hrudníková kosť s časťami 13 rebier s príslušnou svalovinou a so svalovinou
brušnej dutiny, rebrá sú preseknuté po oboch
stranách rovnobežne s chrbticou asi 5 cm od
chrbtového svalu,
e) chrbát, ktorým je časť oddelená od podplecia
rovným rezom medzi šiestym a siedmym bedrovým stavcom, pričom rebrá sú preseknuté
rovnobežne s chrbticou po oboch stranách asi
5 cm od chrbtice,
a) stehno, ktorým je časť oddelená od prednej časti
rezom cez predkolennú riasu smerom k bedrovým hrboľom a rovným rezom medzi posledným
a predposledným bedrovým stavcom; stehná sa

(1) Jahňacie mäso určené na uvádzanie do
obehu sa získava z jatočne opracovaných tiel
jahniat, a to z jahniat
a) mliečnych do veku najviac 8 týždňov o hmotnosti jatočne opracovaného tela 3 kg až 9 kg,
b) výkrmových o živej hmotnosti 25 kg až 43 kg,
a to do hmotnosti jatočne opracovaných tiel 10
kg až 22 kg.
(2) Surovinou na rozrábku jahňacieho mäsa
podľa odseku 1 je jatočne opracované telo, ktoré
je vcelku.
(3) Jatočne opracované telo musí byť mäsité,
pokryté primeraným množstvom tuku, čisté s typickou vôňou.
§ 16
Členenie jahňacieho mäsa a požiadavky na
jeho úpravu
(1) Na rozrábku výkrmových jahniat sa vzťahujú
ustanovenia § 14.
(2) Mliečne jahňatá sa rozrábajú na
a) jatočne opracované telo vcelku, bez hlavy,
b) jatočne opracované telá delené na polovice, pričom telo jahniat sa delí pozdĺžne rezom, ktorý
sa začína na pravej strane koreňa chvosta, rez
musí byť vedený stredom krížových, bedrových,
hrudníkových a krčných stavcov,
c) jatočne opracované telá delené na prednú polovicu a zadnú polovicu, a to oddelenú medzi
ôsmym a deviatym rebrom,
d) jatočne opracované polovice delené na švrte,
a to rozdelené medzi ôsmym a deviatym hrudníkovým stavcom.
Siedmy oddiel
Kozie mäso
§ 17
Surovina
(1) Kozie mäso sa získava z jatočne opracovaných tiel kôz, capov do jedného roka a kastrátov.
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(2) Do obehu sa nesmie uvádzať mäso capov
starších ako jeden rok.
(3) Surovinou na rozrábku kozieho mäsa je jatočne opracované telo, ktoré je vcelku.
§ 18
Členenie kozieho mäsa a požiadavky
na jeho úpravu

vidla medzi deviatym a desiatym hrudným stavcom,
a to na predné štvrte, kde zostáva deväť rebier a zadné štvrte taktiež s deviatimi rebrami.
§ 22
Členenie mäsa domácich nepárnokopytníkov
a požiadavky na jeho úpravu
Na rozrábku jatočne opracovaných tiel domácich
nepárnokopytníkov sa vzťahujú ustanovenia § 8.

Na rozrábku jatočne opracovaných tiel sa vzťahujú ustanovenia § 14.

Desiaty oddiel

Ôsmy oddiel

Členenie jedlých vedľajších jatočných
produktov

Kozľacie mäso
§ 19
Surovina
(1) Kozľacie mäso sa získava z jatočne opracovaných tiel kozliat do veku najviac 5 mesiacov.
(2) Surovinou na rozrábku kozľacieho mäsa je
jatočne opracované telo, ktoré je vcelku.
(3) Jatočne opracované telo musí byť mäsité,
pokryté primeraným množstvom tuku, s typickou
vôňou. Svalovina musí byť celistvá, neporezaná,
bez pomliaždením a krvných podliatin.
§ 20
Členenie kozľacieho mäsa a požiadavky na
jeho úpravu
(1) Na rozrábku jatočne opracovaných tiel kozliat sa vzťahujú ustanovenia § 14.
(2) Kozľacie mäso sa rozrába podľa § 16 ods.
2.
Deviaty oddiel
Mäso domácich nepárnokopytníkov
§ 21
Surovina
(1) Mäso domácich nepárnokopytníkov sa získava z jatočne opracovaných tiel jatočných koní, somárov, ich krížencov a žriebät.
(2) Surovinou na rozrábku mäsa domácich nepárnokopytníkov je jatočne opracované telo, ktoré
je rozseknuté na polovice, pričom chvost zostáva
na ľavej polovici. Tieto sa ďalej delia na štvrte, spra-
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§ 23
(1) Jedlé vedľajšie jatočné produkty sa členia
na
a) hovädziu pečeň, pľúca so srdcom, pľúca, srdce,
obličky, slezinu, vemeno, semenníky, jazyk s podjazyčím, jazyk bez podjazyčia, mäso z hláv, hlavu s jazykom a brzlík, len ak ide o zvieratá mladšie ako 12 mesiacov,
b) teľaciu pečeň, pľúca so srdcom, pľúca, srdce,
slezinu, obličky, hlavu s mozgom a bez jazyka,
hlavu bez mozgu a bez jazyka a jazyk s podjazyčím,
c) bravčovú pečeň, pľúca so srdcom, pľúca, srdce,
obličky, slezinu, jazyk s podjazyčím, mozog
a miechu,
d) jedlé vedľajšie jatočné produkty baranie, jahňacie, kozie a kozľacie, a to pečeň, pľúca so srdcom, hlavu s jazykom a mozgom, len ak ide
o zvieratá mladšie ako 12 mesiacov,
e) pečeň domácich nepárnokopytníkov, pľúca,
srdce, obličky, slezinu, hlavu s mozgom bez
jazyka, jazyk bez podjazyčia a mäso z hláv.
(2) Ostatné jedlé vedľajšie jatočné produkty sa
členia na
a) chrbtovú slaninu o výške tukového tkaniva viac
ako 20 mm bez kože,
b) chrbtovú slaninu o výške tukového tkaniva viac
ako 30 mm s kožou,
c) plstné sadlo, od ktorého sa musia oddeliť mäsové časti, ktorých podiel nesmie byť viac ako
1,5 hmotnostného percenta,
d) kosti špikové, hovädzie ramenné kosti, vretenné
kosti, stehnové kosti a holenné kosti, a to bez
kĺbových hlavíc,
e) kosti riedke, hovädzie kĺbové hlavice špikových
kostí, kĺbové hlavice lopatky, kosti panvové a krížové; ak ide o teľatá a ošípané celé kosti ramenné, lakťové a stehnové,
f) mäsité kosti hovädzie (harfy), a to stavce krčné,

hrudníkové, bedrové, rebrá a hrudná kosť, z ktorých je oddelené mäso,
g) ostatné trhové druhy kostí sú hovädzie, teľacie
a bravčové krčne stavce, hrudníkové a bedrové
stavce, kosť hrudná, bravčové kosti panvové
a krížové,
h) konské kostí, a to špikové kosti, riedke kosti
a ostatné kosti.
Jedenásty oddiel
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 24
Falšovanie
Za falšovanie mäsa sa považuje, ak
a) sú zmenené jeho organoleptické vlastnosti charakteristické pre deklarovaný druh mäsa,

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky
R
oman K
ováč vv.. rr..
Roman
Ko

b) sa mäso získalo alebo upravilo neprípustným
spôsobom alebo ošetrilo s cieľom zakrývať jeho
narušené organoleptické vlastnosti,
c) sa mäso, okrem vychladenia alebo zmrazenia
podrobilo inému zásahu s cieľom predĺžiť jeho
trvanlivosť, bez toho, aby bola táto skutočnosť
deklarovaná, alebo ak ide o neprípustný zásah,
d) sa nesprávne uvádza označenie druhu alebo
jeho časti, alebo ak je úprava mäsa označená
neúplne, nepravdivo alebo spôsob označenia
uvádza spotrebiteľa do omylu,
e) sa použilo mäso z iných druhov zvierat, ako sú
jatočné zvieratá podľa § 3 ods. 1, alebo zvieratá
z neprípustných druhov.
§ 25
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
PPa
a v el K
oncoš vv.. rr..
Koncoš
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V Ý N OS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 1
7. apríla 2002 č. 8
11/2/2002 - 1
00,
17
81
100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca zverinu

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:
T R E T I A Č A S Ť
OSOBITNÉ POŽIAD
AVKY
POŽIADA
DRUHÁ HLAVA
ZVERINA
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Táto hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky (ďalej len „potravinový kódex“) upravuje
požiadavky na získavanie, opracúvanie a na dovoz
zveriny, na manipuláciu s ňou a na jej uvádzanie
do obehu.
(2) Ak sa v tejto hlave potravinového kódexu
neustanovuje inak, vzťahujú sa na získavanie, opracúvanie a na dovoz zveriny, na manipuláciu s ňou
a na jej uvádzanie do obehu ustanovenia prvej
a druhej časti potravinového kódexu 1 ) .
(3) Na výrobu výrobkov zo zveriny a konzerv
zo zveriny alebo so zverinou sa primerane vzťahujú
ustanovenia piatej hlavy tretej časti potravinového
kódexu.
§2
Požiadavky na kvalitu
(1) Zverina musí spĺňať požiadavky na zdravotnú
1) 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 (oznámenie č. 195/1996 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. decembra 1997 č. 557/1998 - 100 (oznámenie č. 284/
1998 Z. z.).
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neškodnosť a hygienickú bezchybnosť a ak ide
o zverinu z voľne žijúcej zveri musí byť preukázaný
jej pôvod2 ).
(2) Mäso opíc, psovitých, mačkovitých, lasicovitých alebo hyenovitých mäsožravcov, hlodavcov,
okrem zveri z čeľade zajacovitých (Leporidae )
a nutrií z farmových chovov, mäso z voľne žijúcich
vtákov, iných ako je pernatá zver, sa nesmie dodávať, nakupovať, spracúvať alebo dovážať a uvádzať do obehu na účely výživy ľudí.
(3) Za zverinu sa považuje aj mäso medveďov,
okrem mäsa ľadového medveďa ako aj mäso niektorých voľne žijúcich druhov zveri alebo zveri
z farmových chovov dovezených zo zahraničia,
ako je mäso pštrosov a iných vtákov z čeľade bežci
( Ratitae), klokanie mäso, mäso bizónov a mäso
iných druhov raticovej zveri alebo exotických kopytníkov, ak je zdravotne neškodné a hygienicky
bezchybné, spĺňa požiadavky potravinového kódexu a je riadne označené druhom zvieraťa a jeho
pôvodom tak, aby bolo zaručené, že nie je neznámeho pôvodu, alebo aby spotrebiteľ nebol uvedený
do omylu.
(4) Zverina z voľne žijúcej zveri určená na uvádzanie do obehu, musí byť po ulovení čo najrýchlejšie vychladená.
(5) Na spracúvanie zveriny a výrobu výrobkov
z nej určených na uvádzanie do obehu možno dodávať, nakupovať a používať zverinu, ktorá spĺňa
tieto požiadavky:
a) telá voľne žijúcej jelenej, srnčej, danielej, muflonej a diviačej zveri v koži musia byť po povinnom veterinárnom vyšetrení, bez vnútorných
orgánov z dutiny hrudnej, brušnej a panvovej,
bez hrtanu a hltanu; dutina hrudná a brušná
musí byť vytretá a dostatočne uvoľnená tak, aby
sa mohla čo najrýchlejšie vyvetrať a osušiť, musí
mať uvoľnenú panvovú sponu; v letnom období
musí mať stehenné a plecové svalstvo uvoľnené
odvetracím rezom; ak ide o mláďatá a samičiu
zver jeleniu, srnčiu, danieliu, mufloniu, musí mať
2) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 229/2001 Z. z. o spôsobe kontroly ulovenej zveri.

b)

c)

d)

e)

hlavu; ak ide o rovnaké druhy samčej trofejovej
zveri, dodáva sa bez hlavy; ak ide o samčiu diviačiu trofejovú zver môže mať rypák odpílený
za premolárom 4, môže sa dodávať aj bez hlavy,
dospelá zver druhov podľa písmena a) musí mať
hmotnosť najmenej
1. 45 kg, ak ide o jeleniu zver,
2. 10 kg, ak ide o srnčiu zver,
3. 30 kg, ak ide o danieliu zver,
4. 20 kg, ak ide o mufloniu zver,
5. 40 kg, ak ide o diviačiu zver,
ak ide o mladú zdravú zver do veku 1 roka rovnakých druhov, ako sú uvedené v písmene b),
je prípustná aj nižšia hmotnosť,
zajačia zver musí mať hmotnosť najmenej 3 kg;
musí byť v koži celistvá, zvonku očistená, na
povrchu suchá, riadne vychladnutá a musí mať
vytlačený močový mechúr,
pernatá zver bažantia, jarabičia, ako aj zverina
z divých kačíc a polodivých kačíc a ostatných
druhov lovných kačíc musí byť v perí, celistvá,
zvonku čistá, na povrchu suchá, riadne vychladnutá, alebo aj vyháčkovaná, pričom musí
mať hmotnosť najmenej
1. 1,0 kg, ak ide o bažantie kohúty a 0,7 kg, ak
ide o bažantie sliepky,
2. 0,2 kg, ak ide o jarabičiu zver,
3. 0,6 kg, ak ide o divé kačice a polodivé kačice
a ak ide o ostatné druhy lovných kačíc 0,4 kg.

(6) Hodnotenie kvality zveriny podľa odseku 5
sa vykonáva senzorickým posúdením a jej vážením.
(7) Zverinu z voľne žijúcej raticovej zveri možno
používať na spracúvanie a uvádzanie do obehu,
len ak bol preukázaný jej pôvod a spĺňa požiadavky
na zdravotnú neškodnosť a hygienickú bezchybnosť a ak bola pred spracúvaním alebo uvádzaním
do obehu stiahnutá z kože v prevádzkárni na spracovanie zveriny.
(8) Zverinu z voľne žijúcej zveri v koži alebo
v perí nemožno nechať zmrznúť alebo ju zmraziť
pred vykonaním veterinárnej prehliadky; ak zmrzla
alebo bola zmrazená nemožno ju používať na výrobu mrazenej zveriny alebo mrazených výrobkov zo
zveriny. Ak zverina po ulovení zmrzne alebo sa
nechá zmraziť a pred jej uvádzaním do obehu sa
rozmrazuje, musí to byť zreteľne označené a spotrebiteľ musí byť o tejto skutočnosti informovaný.
(9) Okrem vytretia hrudnej a brušnej dutiny zveriny bezprostredne po ulovení, nie je prípustné čistiť
zverinu otieraním alebo ju oplachovať a stierať príznaky zmien a odchyliek. Pri ošetrení, úprave tiel
a pri spracúvaní zveriny sa znečistené alebo zmenené častí mäsa odstraňujú zásadne odrezaním.

§3
Požiadavky pri získavaní zveriny z voľne
žijúcej zveri
(1) Po ulovení vykoná poľovník alebo poľovnícky
hospodár predbežnú vizuálnu prehliadku zveriny
zameranú na príznaky nákaz alebo iných ochorení,
alebo poranení, ktoré môžu mať za následok nepožívateľnosť zveriny. Pri podozrení na tieto príznaky
a zmeny nemožno odstrániť vývrh, nesmie sa oddeliť poľovnícke právo ani trofej.
(2) Výsledky zistenia z pozorovania podľa odseku 1 musí osoba zodpovedná za predbežnú prehliadku uviesť v lístku o pôvode ulovenej zveri, ktorý
musí sprevádzať telo zveri označené zhodne značkou, a to až do zberne ulovenej zveri.
(3) Voľne žijúca raticová zver a medvedia zver,
ktorá je určená na uvádzanie do obehu alebo na
výrobu potravín, musí byť, okrem podozrenia podľa
odseku 1, do 45 minút po dohľadaní vyvrhnutá;
poľovnícke právo možno odovzdať poľovníkovi až
po vykonaní veterinárnej prehliadky.
(4) Malej srstnatej zveri sa musí ihneď po ulovení
vytlačiť močový mechúr; pernatú zver možno vyháčkovať až po veterinárnej prehliadke
.
(5) Užívateľ poľovného revíru alebo osoby podľa
odseku 1 zodpovedajú za označenie tiel a orgánov
zveri pred prepravou do zberného miesta alebo
priamo do prevádzkárne na spracúvanie zveriny
spôsobom ustanoveným osobitným predpisom 2) .
Údaje o kraji, obci, okrese, dátume ulovenia a číslo
značky uvedené v označení musia byť zhodne uvedené aj v lístku o pôvode ulovenej zveri podľa odseku 2.
§4
Požiadavky na manipuláciu so zverinou
z voľne žijúcej zveri
(1) Zverina z voľne žijúcej zveri určená na uvádzanie do obehu sa po ulovení musí prepravovať
do zberného miesta alebo priamo do prevádzkárne
na spracúvanie zveriny najmä tak, že
a) prepravný priestor použitého dopravného prostriedku musí byť vetraný, ľahko čistiteľný a po
preprave zveriny vždy vyčistený a vydezinfikovaný,
b) ulovená zverina sa musí nakladať, prepravovať
a vykladať z dopravného prostriedku tak, aby
sa zamedzilo jej znečisťovaniu,
c) ulovená zverina sa musí pri preprave chrániť tak,
aby nedošlo k zhoršovaniu jej organoleptických
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vlastností alebo iných ukazovateľov hygienickej
bezchybnosti a nemohlo dôjsť ku kontaminácii
chemickými alebo inými zdraviu škodlivými
látkami,
d) telá raticovej zveri a medvedej zveri v čerstvom
vychladnutom stave nemožno prepravovať vo
vrstvách na sebe,
e) malú srstnatú zverinu alebo pernatú zverinu
možno prepravovať len vo vychladnutom stave
a rozvešanú.

§7
Skladovanie zveriny
Chladená zverina a zmrazená zverina sa musí
skladovať podľa požiadaviek na zabezpečenie
zdravotnej neškodnosti.
§8
Preprava zveriny

(1) Rozrábanie, delenie a vykosťovanie zveriny
na časti alebo ich diely sa vykonáva podľa spôsobu
rozrábania, delenia a vykosťovania obdobných druhov hospodárskych zvierat 3 ).

Preprava chladenej zveriny a zmrazenej zveriny
sa musí vykonávať len tak, aby
a) pri preprave a distribúcii sa dodržali vnútorné
teploty zveriny podľa zásad správnej skladovacej a distribučnej praxe,
b) celé telá, polovičky zveriny alebo zveriny delenej
na menšie časti, okrem hygienicky balenej zmrazenej zveriny, boli prepravované len vo vise ,
ostatné časti delenej nebalenej zveriny len zavesené alebo umiestnené vo vhodných prepravných obaloch; obaly možno opätovne používať len po predchádzajúcom vyčistení a dezinfekcii.

(2) Do jedného obalu možno baliť len zverinu z
rovnakého druhu zveri.

§9
Uvádzanie do obehu

§6
Označovanie zveriny

(3) Prepravné obaly alebo obchodné obaly sa
musia označovať najmä týmito údajmi:
a) obchodným názvom výrobku,
b) obchodným menom prevádzkárne na spracúvanie zveriny,
c) údajom identifikujúcim výrobnú dávku,
d) ak ide o zmrazenú zverinu mesiacom a rokom
zmrazenia a údajom o určenej teplote a o dĺžke
jej skladovateľnosti pri určenej teplote a upozornením, že po rozmrazení sa zmrazená zverina
nesmie znovu zmrazovať.

(1) Pri uvádzaní zveriny do obehu sa musia dodržiavať najmä tieto požiadavky:
a) pri manipulácii a vystavovaní zveriny sa musia
dodržiavať vnútorné teploty podľa požiadaviek
na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti a
hygienickej bezchybnosti živočíšnych produktov,
b) pri predaji malej zveriny v koži alebo v perí sa
musia priestory osobitne stavebne upraviť a vybaviť tak, aby sa zabezpečilo dodržanie podmienok osobitnej priestorovo oddelenej manipulácie s ňou a vhodného vystavovania v priestore
predajne, v dostatočnej vzdialenosti od ostatných potravín,
c) ak ide o zmrazenú zverinu uvádzanú do obehu
po jej rozmrazení, musí to byť zreteľne označené,
d) v zariadeniach poskytujúcich služby spoločného
stravovania možno používať na prípravu pokrmov a jedál len zverinu z prevádzkární na spracúvanie zveriny; ak nie sú vyššie uvedené zariadenia osobitne vybavené na sťahovanie koží
a pitvanie zveri za dodržania hygienických podmienok, nemožno v nich tieto operácie vykonávať.

3) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002 č. 811/1/2002 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäso
jatočných zvierat.

(2) Zverinu, okrem ucelených zásielok zmrazenej alebo chladenej malej zveriny v koži alebo
v perí z jedného miesta pôvodu, osobitne povolených príslušným orgánom potravinového dozoru,
nemožno uvádzať do obehu na trhoviskách a v trž-

(2) V zbernom stredisku musí byť zabezpečená
chladiareň s účinným chladiacim zariadením, ktoré
umožňuje uchovávanie zhromaždenej vychladnutej
zveriny po ulovení pri zachovaní určenej teploty.
§5
Spracúvanie zveriny a manipulácia s ňou

(1) V obchodnom názve zveriny sa musí uvádzať druh zveri, z ktorej bola zverina získaná, napr.
„jelenie pliecko“, „klokania sviečková“, „sobia roštenka“.
(2) Ak ide o zmrazenú zverinu musí sa označovať údajom o dĺžke uchovávania pri určenej teplote a upozornením slovami „po rozmrazení znovu
nezmrazovať“.
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niciach zo stolov, stojanov alebo motorových vozidiel. Zverinu nemožno uvádzať do obehu formou
stánkového predaja, pojazdného predaja alebo
iného ambulantného predaja, ani formou zásielkového predaja.
(3) Na delenie a skladovanie zveriny v maloobchodných predajniach a zariadeniach spoločného
stravovania, kde sa tieto operácie vykonávajú výlučne na účely zásobovania konečného spotrebiteľa na mieste, sa vzťahujú všeobecné hygienické
požiadavky alebo požiadavky na hygienu predajní
potravín.
(4) Malé množstvo zveriny z voľne žijúcej zveri,
na ktoré sa nevzťahujú požiadavky podľa osobitného predpisu4 ) musí byť pred uvedením do obehu
povinne vyšetrené podľa osobitného predpisu 5 ), ak
ide o druh zveri vnímavý na trichinely.
(5) Za malé množstvo zveri podľa odseku 4 sa
považuje najviac jeden kus veľkej voľne žijúcej zveri
alebo najviac 5 kusov malej voľne žijúcej zveri 6 ).
§ 10
Falšovanie
Za falšovanie sa považuje, ak
4) § 51 ods. 2 písm. a) a b) výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/
2001 - 100 (oznámenie č. 104/2001 Z. z.).
5) § 55 ods. 7 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001 - 100
(oznámenie č. 104/2001 Z. z.).
6) § 52 ods. 2 a 3 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001 - 100 (oznámenie č. 104/2001 Z z.).

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky
R
oman K
ováč vv.. rr..
Roman
Ko

a) senzorické vlastnosti zveriny nie sú charakteristické pre deklarovaný druh zveriny,
b) bola zverina získaná alebo upravovaná neprípustným spôsobom,
c) bola zverina, okrem vychladenia alebo zmrazenia, inak ošetrená na predĺženie jej trvanlivosti, bez toho, aby táto skutočnosť bola deklarovaná, alebo ak bola ošetrená neprípustným
spôsobom,
d) sa v označení uviedol druh alebo úprava zveriny
menej hodnotná, ako je deklarovaná,
e) sa na jej spracovanie alebo výrobu použilo mäso
z neuznaných druhov zvierat alebo zo zveri,
ktorej pôvod nie je preukázaný,
f) ide o mäso jatočných zvierat, ktoré sa spotrebiteľovi ponúka alebo je deklarované klamlivým
alebo zavádzajúcim spôsobom, takže sa v ňom
vzbudzuje dojem, že ide o zverinu,
g) lístok o pôvode nie je totožný so značkou.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 11
Prechodné ustanovenie
Výrobky s obchodným názvom zveriny a obchodným názvom mäsových výrobkov, ktoré nespĺňajú požiadavky na ich označovanie obchodným
názvom, možno uvádzať do obehu s pôvodným
označením do 31. decembra 2003.
§ 12
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
PPa
a v el K
oncoš vv.. rr..
Koncoš
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VÝ N O S
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 1
7. apríla 2002 č. 8
11/3/2002 - 1
00,
17
81
100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca mäsové výrobky a jedlé tuky živočíšneho pôvodu

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:
T R E T I A Č A SŤ
OSOBITNÉ POŽIAD
AVKY
POŽIADA
PIATA HLAVA
MÄSOVÉ VÝROBKY A JEDLÉ TUKY
ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU
Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia
§1
Úvodné ustanovenia

(3) Ak sa v tejto hlave potravinového kódexu
neustanovuje inak, vzťahujú sa na výrobu a na dovoz mäsových výrobkov a jedlých tukov živočíšneho pôvodu, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu ustanovenia prvej a druhej časti
potravinového kódexu 1 ).
(4) Mäsové výrobky a jedlé tuky živočíšneho
pôvodu možno vyrábať len v prevádzkarňach, ktoré
spĺňajú požiadavky ustanovené osobitným predpisom 2 ) .
§2
V ymedz
enie po
jmo
ymedzenie
pojmo
jmovv
(1) Mäsové výrobky sú potraviny vyrábané s prevládajúcim podielom mäsa, ako základnou surovinou, určené na priamu ľudskú spotrebu alebo na
ďalšiu tepelnú úpravu pred ľudskou spotrebou, ktoré boli ošetrené takým spôsobom, že mäsové výrobky na ich reze nemajú vlastnosti čerstvého mäsa.

(1) Táto hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky (ďalej len „potravinový kódex“) ustanovuje
požiadavky na výrobu a na dovoz mäsových výrobkov a jedlých tukov živočíšneho pôvodu určených na priamu ľudskú spotrebu a na výrobu potravín z nich, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.

(2) Jedlé tuky živočíšneho pôvodu (ďalej len
„živočíšny tuk“) sú potraviny vyrábané škvarením
alebo topením tukového tkaniva jatočných zvierat
a hydiny.

(2) Táto hlava potravinového kódexu sa nevzťahuje na
a) mäso jatočných zvierat, hydinové mäso a králičie mäso alebo zverinu, ku ktorému nebola pridaná žiadna zložka a bolo ošetrené len chladom
alebo zmrazením,
b) bujón, šťavu, polievku alebo iné ochucovadlá
vyrábané z mäsa,
c) lahôdkárske výrobky,
d) termosterilizované pokrmy obsahujúce mäso
alebo mäsový výrobok,
e) pokrm pripravený z mäsa alebo mäsového
výrobku v zariadeniach spoločného stravovania
na bezprostrednú konzumáciu,
f) mliečny tuk a rybí tuk.

1) 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 (oznámenie č.195/1996 Z. z.)
v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. decembra 1997 č.557/1998-100 (oznámenie č. 284/
1998 Z. z.).
2) Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994
Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov,
zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona
č. 70/2000 Z. z. a výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 468/2001 – 100,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných a osobitných podmienkach pre jednotlivé druhy prevádzkarní a zariadení (oznámenie č. 103/2001 Z. z.).
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(3) Výrobné mäso je kostrová svalovina jatočných zvierat s povrchovým, medzisvalovým alebo
vnútrosvalovým tukom, väzivami, miazgovými uzlinami, nervami, cievami a ak ide o ošípané, aj so
slinnými žľazami. Ak ide o mäsové výrobky vyrábané z celých kusov, je mäsom aj zodpovedajúca
časť vrastených kostí a chrupaviek a ak ide o bravčové mäso a hydinové mäso, je mäsom aj ich koža,
ako aj chrbtová slanina ošípaných.

pri triedení bravčového chudého výrobného mäsa
a z vykostených bokov a lalokov; na jeho označenie sa používa skratka „BVbk“.

(4) Hovädzie mäso výrobné špeciálne opracované je výrobné mäso získané z vykosteného
stehna, pleca, roštenky a sviečkovice opracované
až na blany svalového tkaniva s odstráneným povrchovým a medzisvalovým lojom, bez šliach a hrubých väzív; na jeho označenie sa používa skratka
„HŠO“.

(12) Koža sú časti z parenej, odštetinovanej kože ošípaných s vrstvou tukového tkaniva o hrúbke
najviac 0,5 cm alebo koža hydiny. Očistený a oparený mulec hovädzieho dobytka sa považuje za
kožu.

(5) Hovädzie mäso zadné výrobné je výrobné
mäso získané z vykosteného stehna, pleca, roštenky, sviečkovice, bez hrubých šliach, blán, bez
veľkých ložísk loja, s nesúvislou vrstvou povrchového loja o hrúbke najviac 1 cm; na jeho označenie sa používa skratka „HZV“.
(6) Hovädzie mäso predné výrobné je výrobné
mäso získané z vykostených predných a zadných
štvrtí bez jadrového loja, bez hrubých šliach a nespracovateľného odpadu, ktoré nebolo zatriedené
do hovädzieho mäsa zadného výrobného; na jeho
označenie sa používa skratka „HPV“.
(7) Bravčové mäso výrobné špeciálne opracované je výrobné mäso získané z vykosteného stehna, pliecka, karé a panenskej sviečkovice opracované až na blany svalového tkaniva s odstráneným
povrchovým a medzisvalovým tukom, bez šliach,
hrubých väzív a krvavých častí; na jeho označenie
sa používa skratka „BŠO“.
(8) Bravčové mäso výrobné chudé zo stehna
a karé je výrobné mäso získané z vykosteného
bravčového stehna a karé, ktoré sú bez kože, hrubých šliach, väzív a krvavých častí, o celkovom
množstve tuku najviac 10 hmotnostných percent;
na jeho označenie sa používa skratka „BCH I“.
(9) Bravčové mäso výrobné chudé z pliecka,
krkovičky a časti stehna je výrobné mäso získané
z vykosteného pliecka, krkovičky a časti stehna,
ktoré sú bez kože, hrubých šliach, väzív a krvavých
častí, o celkovom množstve tuku najviac 10 hmotnostných percent; na jeho označenie sa používa
skratka „BCH II“.
(10) Bravčové mäso výrobné bez kože je výrobné mäso získané pri úprave výsekového mäsa,

(11) Bravčové mäso výrobné s kožou je výrobné
mäso s kožou, vrátane mäsa z bravčových hláv
a kolien a orezy z kostí s podielom mäkkých koží
najviac 30 percent; na jeho označenie sa používa
skratka „BVsk“.

(13) Hydinové mäso výrobné s nízkym podielom
tuku a väzív je výrobné mäso získané z kostrovej
svaloviny hydiny bez kože, obsahujúce málo spojivového a tukového tkaniva, ako napr. prsia a horné
stehno; na jeho označenie sa používa skratka
„HMV I“.
(14) Hydinové mäso výrobné zbavené väzivového tkaniva na hrubo je hydinové výrobné mäso
s kožou získané pri spracúvaní mäsa celej hydiny
bez pŕs a horných stehien a po odstránení hrubých
šliach a letiek; na jeho označenie sa používa skratka „HMV II“.
(15) Hydinové mäso výrobné bohaté na väzivo
je výrobné mäso s kožou, ktoré obsahuje spojivové
tkanivo vo vyššom podiele ako hydinové mäso
výrobné zbavené väzivového tkaniva na hrubo; na
jeho označenie sa používa skratka „HMV III“.
(16) Mechanicky separované mäso je výrobná
surovina určená do tepelne opracovaných mäsových výrobkov, získaná separáciou mäsa od kostí
jatočných zvierat, okrem mäsa získaného z kostí
hovädzieho dobytka, oviec a kôz, pri použití lisovacích separátorov o priemere otvorov menej ako 0,8
mm na výstupnej mriežke.
(17) Mechanicky separované mäso hydiny je
výrobná surovina určená do tepelne opracovaných
mäsových výrobkov a do polovýrobkov alebo polotovarov určených na tepelnú úpravu pred konzumáciou, získaná zo zabitej hydiny alebo hydinových
dielov pri použití lisovacích separátorov o priemere
otvorov menej ako 1,3 mm na výstupnej mriežke.
(18) Technologický nepodarok mäsového výrobku je zdravotne neškodná a nutrične nezmenená výrobná surovina alebo mäsové dielo vznikajúce v priebehu technologického procesu výroby,
napr. poškodením obalu mäsového výrobku; možno
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ho používať na spracovanie do tepelne opracovaných mäsových výrobkov.
(19) Tukové tkanivo je tkanivo obsahujúce tuk,
ktoré je oddelené od mäsa alebo pochádza z telových dutín jatočných zvierat a hydiny, ale nie
z čriev a okružia.
(20) Surová chrbtová slanina je tukové tkanivo
ošípaných bez kože, obsahujúca zvyšky kostrovej
svaloviny, o množstve tukového tkaniva najmenej
90 hmotnostných percent.
(21) Krupónový tuk je tukové tkanivo z podkožia
ošípaných.
(22) Loj je tukové tkanivo hovädzieho dobytka,
oviec, kôz a domácich nepárnokopytníkov, okrem
zhlukov tukového tkaniva z telových dutín.
(23) Spojivové tkanivo je väzivo obsahujúce kolagénne, elastické a retikulárne vlákna.
(24) Kolagén je bielkovinová látka spojivového
tkaniva.
(25) Šľacha je pevné vláknité väzivo pripájajúce
sval ku kosti.
(26) Prát je homogénne na jemno rozpracované
teplé mäso po zabití jedného druhu jatočných
zvierat po pridaní soliacich zmesí a pitnej vody
alebo ľadu z pitnej vody.
(27) Spojka je homogénny na jemno vypracovaný podiel mäsového diela mäsových výrobkov
pripravený z jedného druhu mäsa alebo viacerých
druhov mäsa, pitnej vody a iných zložiek.

(32) Saláma je mäsový výrobok vyrábaný z mäsového diela, ktorý sa skladá z jemne homogenizovaného zrneného mäsového diela alebo zo spojky a vložky, plneného do technologického obalu
o priemere viac ako 40 mm.
(33) Dekorovaný mäsový výrobok je mäsový
výrobok s aplikáciou zmesí korenín na povrchu mäsového výrobku na zlepšenie jeho organoleptických
vlastností.
(34) Paštéta je krájatelný varený mäsový výrobok alebo mäsová konzerva, ktoré sú vyrábané
s prevládajúcim podielom mäsových surovín.
(35) Mäsová nátierka, mäsový krém a mäsová
pena sú pastovité roztierateľné varené mäsové
výrobky alebo mäsová konzerva z jemne homogenizovaného mäsového diela.
(36) Šunka je tepelne opracovaný mäsový výrobok vyrábaný len zo svaloviny celého stehna alebo z jeho častí; ak ide o hydinu, zo svaloviny prsnej
alebo stehna.
(37) Trvanlivá sušená šunka je tepelne neopracovaný solený mäsový výrobok vyrábaný z celého
bravčového stehna s kosťou alebo bez kosti s hodnotou aktivity vody (aw) menej ako 0,90.
(38) Mäsový prípravok je mäsový výrobok (polovýrobok alebo polotovar) z mäsa ošetreného chemickým postupom alebo fyzikálnym postupom,
uchovávaný v chlade alebo mrazený, určený na
tepelnú úpravu pred konzumáciou.

(28) Vložka je krájaný alebo na hrubo zrnený
podiel v mäsovom diele.

(39) Hamburger je mäsový prípravok (polovýrobok alebo polotovar) z mletého mäsa hovädzieho, bravčového alebo hydinového, a to z presne určených častí výrobného mäsa, okrem mechanicky separovaného mäsa.

(29) Mäsové dielo je rozpracovaná náplň mäsových výrobkov pred plnením do technologického
obalu alebo spotrebiteľského obalu.

(40) Nízkotučný mäsový výrobok je mäsový výrobok o množstve tuku najviac 10 hmotnostných
percent.

(30) Párok je mäsový výrobok z jemne homogenizovaného mäsového diela alebo zrneného mäsového diela o veľkosti častíc do 2 mm spravidla
plneného do technologického obalu o priemere najviac 34 mm.

(41) Tepelné opracovanie je využitie suchého
tepla alebo vlhkého tepla zabezpečujúce denaturáciu bielkovín, usmrtenie a inaktiváciu mikroorganizmov a inaktiváciu enzýmov.

(31) Klobása je mäsový výrobok z jemne homogenizovaného mäsového diela alebo zrneného
mäsového diela plneného do technologického obalu o priemere najviac 40 mm.

(42) Tepelne opracovaný mäsový výrobok je
mäsový výrobok, v ktorom bol vo všetkých jeho častiach dosiahnutý tepelný účinok zodpovedajúci
pôsobeniu teploty najmenej 70 oC v trvaní najmenej
10 minút.
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(43) Tepelne predpripravený mäsový výrobok
je mäsový výrobok, v ktorom dochádza len k povrchovej denaturácii bielkovín a k usmrteniu mikroflóry na povrchu mäsového výrobku.
(44) Tepelne neopracovaný mäsový výrobok je
mäsový výrobok vyrábaný pôsobením fermentácie,
sušenia, údenia studeným dymom, solenia alebo
okyslenia alebo kombináciou týchto technologických operácií.
(45) Varená mäsová surovina je mäsová surovina tepelne opracovaná pri teplote 80 oC až 90 oC
do času získania charakteru uvarenej suroviny.
(46) Solenie mäsa je použitie solí v kryštalickej
forme alebo vo vodnom roztoku (láku) na dosiahnutie organoleptického, konzervačného alebo rozpúšťacieho efektu.
(47) Nasolenie je preniknutie solí do mäsa určeného na výrobu mäsového výrobku.
(48) Nakladanie je spôsob solenia mäsa naložením do soľného roztoku.
(49) Nastrekovanie je spôsob solenia mäsa
vstrekom roztoku soli do mäsa.
(50) Marinovanie je nakladanie mäsa do marinád.
(51) Marináda je zmes soli, prísad a prídavných
látok.
(52) Zrenie je úprava surového soleného mäsového diela a soleného mäsa v riadených klimatických podmienkach s cieľom získať charakteristické organoleptické vlastnosti a zabezpečiť zdravotnú neškodnosť na uchovávanie mäsových výrobkov z nich vyrábaných pri bežnej teplote prostredia.

obal), ako napr. prírodné črevo, umelé črevo, fólia
alebo forma, v ktorom prebieha technologický proces výroby.
(56) Mäsová polokonzerva je pasterizovaný
mäsový výrobok nepriedušne uzavretý v pevnom
obale.
(57) Mäsová konzerva je mäsový výrobok nepriedušne uzavretý v pevnom obale a termosterilizovaný s hodnotou účinnosti termosterilizácie (Fo)
vyššou ako 3.
(58) Pridaná voda je množstvo zapracovanej
pitnej vody alebo ľadu z pitnej vody v priebehu technologického procesu.
(59) Celkové bielkoviny sú všetky bielkoviny
v mäsovom výrobku. Ich množstvo v hmotnostných
percentách sa vypočíta vynásobením množstva
dusíka (N), stanoveného Kjeldahlovou metódou,
faktorom 6,25.
(60) Nemäsové bielkoviny sú pridané bielkoviny,
ktoré nepochádzajú z častí jatočných zvierat, ako
napr. vaječný bielok, mliečne bielkoviny, rastlinné
bielkoviny.
(61) Čisté svalové bielkoviny je rozdiel medzi
množstvom celkových bielkovín a množstvom bielkovín spojivového tkaniva a pridaných nemäsových
bielkovín.
(62) Bielkoviny spojivového tkaniva sú bielkoviny pochádzajúce zo spojivového tkaniva, zložené
z kolagénu a elastínu.
(63) Množstvo kolagénu v percentách z celkových bielkovín je analytická hodnota kolagénu
v mäsových výrobkoch vypočítaná podľa vzorca:
hydroxyprolín x 8 x 100
N x 6,25

(53) Štartovacie kultúry sú mikroorganizmy
v jednodruhových alebo v zmesných kultúrach,
ktoré sa aplikujú do mäsového diela alebo na povrch mäsového výrobku s cieľom vyvolať požadované zmeny.
(54) Sušenie je prirodzené alebo umelé zníženie podielu vody v mäsovom výrobku s cieľom
znížiť hodnotu vodnej aktivity.
(55) Technologický obal je obal prichádzajúci
do priameho styku s mäsovým výrobkom (priamy

pričom hydroxyprolín je množstvo analyticky stanoveného hydroxyprolínu v mäsovom výrobku
v hmotnostných percentách.
(64) Množstvo bielkovín bez kolagénu v percentách z celkových bielkovín je analytická hodnota
v mäsových výrobkoch vypočítaná podľa vzorca
N x 6,25 - hydroxyprolín x 8
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Členenie a všeobecné požiadavky
§3
Členenie mäsových výrobkov

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

(1) Mäsové výrobky sa členia na tieto skupiny:
mäkké mäsové výrobky,
trvanlivé mäsové výrobky,
varené mäsové výrobky,
pečené mäsové výrobky,
špeciálne mäsové výrobky,
surové solené mäsá a tepelne opracované solené mäsá,
mäsové polokonzervy a mäsové konzervy,
mäsové prípravky,
výrobky z konského mäsa,
ostatné mäsové výrobky.

(2) Mäsové výrobky sa podľa stupňa tepelného
opracovania členia na
a) tepelne opracované,
b) tepelne predpripravené,
c) tepelne neopracované.
(3) Mäsové výrobky sa podľa teplotných podmienok v celom priebehu manipulácie a uvádzania do obehu členia na
a) mrazené mäsové výrobky, ktoré musia mať vo
všetkých častiach teplotu -18 oC a menej,
b) chladené mäsové výrobky, ktoré môžu mať vo
všetkých častiach teplotu najviac 4 oC; ide najmä
o mäsové výrobky mäkké, varené, pečené, špeciálne, fermentované roztierateľné, solené mäsá, tepelne opracované solené mäsá, mäsové
polokonzervy alebo mäsové prípravky,
c) trvanlivé mäsové výrobky, mäsové konzervy,
ktoré možno skladovať a uchovávať pri teplote
prostredia 15 oC a viac.
(4) Pri manipulácii a uvádzaní do obehu mäsových výrobkov môže dôjsť na povrchu
a) mrazených mäsových výrobkov k zvýšeniu teploty o 3 oC, pričom sa nesmie znížiť ich kvalita
a teplota v jadre výrobku sa nesmie zvýšiť nad 18 oC,
b) chladených mäsových výrobkov k zvýšeniu teploty na najviac 6 oC.
Suroviny
§4
Všeobecné požiadavky a členenie
(1) Použité mäsové suroviny musia byť zdravotne neškodné a hygienicky bezchybné.
(2) Na výrobu mäsových výrobkov možno po-
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užívať výrobné mäsá jatočných zvierat, hydiny, králikov alebo zverinu.
(3) Hovädzie mäso výrobné sa člení na
a) hovädzie mäso predné výrobné,
b) hovädzie mäso zadné výrobné,
c) hovädzie mäso výrobné špeciálne opracované.
(4) Bravčové mäso výrobné sa člení na
surovú chrbtovú slaninu bez kože,
bravčové kože,
bravčové výrobné mäso s kožou,
bravčové výrobné mäso bez kože,
bravčové mäso chudé z pliecka, krkovičky
a častí stehna,
f) bravčové mäso chudé zo stehna a karé,
g) bravčové mäso výrobné špeciálne opracované,
h) bravčové mäso výrobné s kosťou.
a)
b)
c)
d)
e)

(5) Hydinové mäso výrobné sa člení na
a) hydinové mäso výrobné s nízkym podielom tuku
a väzív,
b) hydinové mäso výrobné zbavené na hrubo väzivového tkaniva,
c) hydinové mäso výrobné bohaté na väzivá.
(6) Mäsá z domácich nepárnokopytníkov, teľacie, baranie, jahňacie, kozie, kozľacie, králičie
a zverina sa na výrobné účely nečlenia; ak v označení obchodného názvu mäsového výrobku z týchto druhov mäsa je uvedený konkrétny druh časti
jatočne opracovaného tela zvieraťa, musí byť výrobok vyrábaný z tejto anatomickej časti tela zvieraťa.
(7) Zmrazená mäsová surovina, vrátane zmrazenej hydiny, musí byť zabalená tak, aby sa zabránilo prístupu vzduchu do tejto suroviny a jej dehydratácii.
§5
Mechanicky separované mäso
(1) Mechanicky separované mäso možno
získavať z varenej, chladenej alebo mrazenej suroviny z mäsa jatočných zvierat a hydiny.
(2) Kosti jatočných zvierat, okrem kostí hovädzieho dobytka, oviec a kôz, zabitá hydina a hydinové diely určené na mechanickú separáciu sa musia skladovať pri teplote -2 oC až 4 oC a spracovať
na mechanicky separované mäso do 24 hodín od
získania.
(3) Ak surovinu z mäsa jatočných zvierat a hydiny určenú na separáciu nemožno spracovať do
24 hodín po jej získaní, musí sa zmraziť.

(4) Kosti hovädzie, ovčie a kozie a rúrovité kosti
ostatných jatočných zvierat, bravčové chvostové
stavce, konce končatín pod zápästným kĺbom a pätovým kĺbom jatočných zvierat sa nesmú používať
na získavanie mechanicky separovaného mäsa.
(5) Bravčové hlavy a krížové kosti bez chvostových stavcov určené na mechanickú separáciu
sa po dôkladnom očistení musia tepelne opracovať
pri teplote 90 oC až 100 oC v trvaní najmenej 15 minút a okamžite lisovať v separátoroch; takto získané
mäso možno bezprostredne používať len na výrobu
varených mäsových výrobkov.
(6) Zmrazenú surovinu určenú na mechanickú
separáciu, okrem zmrazenej hydiny, možno skladovať pri teplote -18 oC a menej najviac 6 mesiacov.
(7) Zmrazenú hydinu určenú na mechanickú separáciu možno skladovať pri teplote -18 oC a menej
najviac 1 rok.
(8) Mechanická separácia sa musí vykonávať
v stavebne oddelených prevádzkových priestoroch
pri teplote prostredia najviac 12 oC a teplota separovaného mäsa v procese separácie nesmie mať
teplotu vyššiu ako 12,5 oC, okrem separovaného
mäsa z varenej mäsovej suroviny.
(9) Mechanicky separované mäso sa musí skladovať pri teplote -2 oC až 4 oC a nesolené spracovať
do 24 hodín alebo solené najviac 3 percentami
dusitanovej soliacej zmesi spracovať do 48 hodín.
(10) Mechanicky separované mäso vyrobené
len z chladenej suroviny možno bezprostredne po
získaní zmrazovať a uskladňovať pri teplote -18 oC
a menej a spracované do šiestich mesiacov od dátumu výroby (zmrazenia).
(11) Ak mechanicky separované mäso nemožno
upraviť podľa odseku 9 a 10, musí sa tepelne opracovať pri teplote najmenej 70 oC vo všetkých jeho
častiach v trvaní najmenej 10 minút a bezprostredne používať len na výrobu varených mäsových
výrobkov.
(12) Zmrazovanie tepelne opracovaného mechanicky separovaného mäsa a mechanicky separovaného mäsa z tepelne opracovaných bravčových hláv a krížových kostí je zakázané.
(13) Zmrazená surovina určená na separáciu
a zmrazené mechanicky separované mäso určené
na výrobu sa musia rozmrazovať hygienickým spôsobom vo vyčlenených priestoroch pri teplote prostredia najviac 12 oC v trvaní 24 hodín pred sepa-

ráciou alebo pred výrobou mäsových výrobkov;
možno ich tiež rozmrazovať vo vákuových rozmrazovacích zariadeniach.
(14) Mechanicky separované mäso získané zo
zmrazenej suroviny sa nesmie opätovne zmrazovať.
(15) Mechanicky separované mäso z jatočných
zvierat a zveriny možno používať len na výrobu tepelne opracovaných mäsových výrobkov, a to do
jemne homogenizovaných mäkkých, varených, pečených mäsových výrobkov, mäsových polokonzerv alebo konzerv v množstve najviac 10 hmotnostných percent z mäsového diela, do výrobkov
s vložkou v množstve najviac 5 hmotnostných percent zo spojky.
(16) Mechanicky separované mäso z hydiny
možno používať len na výrobu tepelne opracovaných mäsových výrobkov, a to mäsových výrobkov
mäkkých, varených a pečených, mäsových polokonzerv, mäsových konzerv alebo na výrobu mäsových polovýrobkov alebo mäsových polotovarov
v množstve najviac 70 hmotnostných percent z mäsového diela.
(17) Mechanicky separované mäso sa nesmie
spracúvať do trvanlivých mäsových výrobkov.
(18) Podiel kostných častíc vyjadrených množstvom vápnika v mechanicky separovanom mäse
nesmie mať vyššiu hodnotu ako 1,8 g.kg-1. Veľkosť
kostných častíc v mechanicky separovanom mäse
môže byť najviac 0,85 mm, v separovanom mäse
z hydiny môže byť najviac 1,3 mm. Najvyššie prípustné množstvo kostných častíc je 0,8 hmotnostného percenta, v hydinovom mechanický separovanom mäse najviac1,5 hmotnostného percenta.
(19) Zmrazené separované mäso musí byť na
obale označené druhom mäsa, dátumom výroby,
hmotnosťou, obchodným menom a sídlom výrobcu,
požiadavkami na skladovanie a dátumom najneskoršej spotreby.
§6
Vnútornosti
(1) Na výrobu mäsových výrobkov možno používať vnútornosti jatočných zvierat a hydiny, vrátane vykosteného mäsa z hovädzích hláv, ktoré sa
zaraďuje tiež medzi vnútornosti.
(2) Na výrobu mäsových výrobkov sa nesmie
používať mozog a miecha hovädzieho dobytka,
oviec a kôz, ako aj slezina oviec a kôz.
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(3) Vnútornosti možno spracúvať len do tepelne
opracovaných mäsových výrobkov a na výrobu výrobkov určených na ďalšiu tepelnú úpravu pred ich
konzumáciou.
§7
Krv a krvná plazma
(1) Na ľudskú spotrebu možno používať hygienicky získanú a zdravotne neškodnú krv hovädziu,
bravčovú, husaciu alebo kačaciu a krvnú plazmu,
ktoré možno používať len do tepelne opracovaných
mäsových výrobkov, a to do mäkkých mäsových
výrobkov, varených mäsových výrobkov, mäsových
polokonzerv alebo mäsových konzerv v množstve
najviac 20 hmotnostných percent krvi a najviac 10
percent krvnej plazmy z hmotnosti mäsového diela.
Krv a krvnú plazmu možno používať aj ako zmrazený mäsový polovýrobok.
(2) Krv a krvná plazma musí byť okamžite schladená na teplotu 0 oC až 3 oC a musí sa spracovať
najneskôr do 24 hodín od ich získania.
(3) Nechladená krv a jej deriváty sa musia spracovať najneskôr do štyroch hodín od ich získania.
(4) Čerstvú krv určenú na spracovanie do tepelne opracovaných mäsových výrobkov možno
konzervovať jedlou soľou v množstve najviac 10
hmotnostných percent a skladovať pri teplote 0 oC
až 3 oC najviac 36 hodín od jej získania.
(5) Čerstvú krv a krvnú plazmu možno okamžite
po získaní zmraziť pri teplote -10 oC až -40 oC a skladovať pri teplote najviac -18 oC. Zmrazená krv sa
musí spracovať najneskôr do 30 dní od dátumu výroby (zmrazenia). Zmrazená krvná plazma sa musí
spracovať najneskôr do 3 mesiacov od dátumu jej
výroby (zmrazenia).
(6) Zmrazená krv a krvná plazma a sušená krvná plazma musia byť na obale označené druhom
jatočného zvieraťa, z ktorého boli krv alebo plazma
získané, dátumom výroby, hmotnosťou, obchodným
menom, sídlom výrobcu, požiadavkami na skladovanie a dátumom najneskoršej spotreby.
(7) Sušenú krvnú plazmu možno používať do
mäsových výrobkov podľa odseku 1 v množstve
zodpovedajúcom prepočtu na čerstvú krvnú plazmu.
(8) Sušená krvná plazma sa musí skladovať
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v suchých skladoch. Táto sa musí spracovať do 5
mesiacov od dátumu jej výroby.
(9) Na zabránenie zrážania krvi možno používať
citrany (E 331, E 332, E 333) v najvyššom prípustnom množstve 16 g . l-1 krvi.
§8
T echnologické nepodar
ky mäso
vých
nepodarky
mäsových
výrobkov
(1) Na výrobu mäsových výrobkov možno používať technologické nepodarky mäsových výrobkov, a to za podmienok, ak
a) pochádzajú z miesta výroby a sú spracované
najneskôr do 48 hodín po skončení technologického procesu,
b) majú zachovanú výživovú hodnotu a hygienickú
bezchybnosť a spracujú sa podľa zásad správnej výrobnej praxe,
c) mäsové výrobky majú len technologické chyby
v povrchovom vzhľade, v štruktúre a v konzistencii, a to fyzikálne, chemické alebo organoleptické,
d) neznižujú výživovú a úžitkovú hodnotu mäsového výrobku,
e) sú bez technologického obalu, okrem mäsových
výrobkov plnených do tenkých baraních alebo
bravčových čriev,
f) sú spracúvané výlučne do mäkkých mäsových
výrobkov alebo varených mäsových výrobkov,
g) sú spracúvané podľa rozhodnutia a pod dozorom príslušného orgánu potravinového dozoru.
(2) Do mäsového diela možno spracúvať najviac
10 percent nepodarkov z mäsového podielu.
(3) Do mäsových výrobkov sa nesmú spracúvať
mäsové výrobky, ktoré už boli uvedené do obehu.
§9
Prísady
vné látky a ttechnologické
echnologické
Prísady,, prída
prídavné
pomocné látky
Na výrobu mäsových výrobkov a živočíšnych
tukov možno používať prísady, prídavné látky a technologické pomocné látky, ak spĺňajú požiadavky
podľa príslušných hláv potravinového kódexu, ako
aj zásady správnej výrobnej praxe.
§ 10
Obmedzene požívateľné mäso
Na výrobu mäsových výrobkov možno používať

obmedzene požívateľné mäso jatočných zvierat,
hydiny a králikov a zverinu na základe rozhodnutia
orgánov veterinárnej a potravinovej správy 3 ).
§ 11
T echnologické obaly mäso
vých výr
obk
ov
mäsových
výrobk
obko
(1) Na výrobu mäsových výrobkov možno ako
technologický obal používať, okrem umelých čriev
a fólií, aj tieto časti jatočných zvierat:
a) z hovädzieho dobytka
1. pažeráky bez svaloviny, obrátené,
2. tenké črevá bez sliznice, obrátené,
3. slepé črevá bez sliznice, obrátené,
4. hrubé črevá bez sliznice, obrátené,
5. močové mechúre so sliznicou, obrátené,
6. serózne blany,
b) z teliat
1. tenké črevá bez sliznice, obrátené,
2. slepé črevá bez sliznice, obrátené,
3. močové mechúre so sliznicou, obrátené,
c) z ošípaných
1. žalúdky so sliznicou, obrátené,
2. tenké črevá bez sliznice a svalovej vrstvy,
neobrátené,
3. tenké črevá bez sliznice, len so svalovou vrstvou a serózou,
4. tenké črevá so sliznicou, obrátené,
5. slepé črevá so sliznicou, obrátené,
6. hrubé črevá so sliznicou, obrátené,
7. konečníky so sliznicou, obrátené,
8. močové mechúre so sliznicou, obrátené,
d) z oviec
1. tenké črevá bez sliznice, svalovej vrstvy a
serózy, len s podslizničným väzivom, neobrátené,
2. slepé črevá bez sliznice, obrátené,
3. močové mechúre so sliznicou, obrátené,
e) z domácich nepárnokopytníkov tenké črevá bez
sliznice, obrátené.
(2) V odseku 1 uvedené časti jatočných zvierat
možno používať ako chladené, sušené alebo mrazené, alebo ako solené najmenej 15 hmotnostnými
percentami jedlej soli.
(3) Ak sa časti jatočných zvierat uvedené v odseku 1 používajú ako obaly v chladenom stave,
možno ich používať najneskôr do 24 hodín od ich
získania, pričom musia byť schladené na teplotu
najviac 3 oC.
(4) Uvedené suroviny sa musia z miesta získania (bitúnok) do miesta určenia prepravovať pri dodržaní hygienických podmienok.
3) § 7 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001 - 100 o požiadavkách
na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti a hygienickej bezchybnosti živočíšnych produktov (oznámenie č. 104/2001
Z. z.).

Požiadavky na kvalitu
§ 12
Požiadavky na organoleptické vlastnosti
(1) Mäsové výrobky musia spĺňať tieto organoleptické požiadavky:
a) povrchový vzhľad a farba – mäsové výrobky nesmú byť povrchovo znečistené, technologický
obal nesmie byť porušený, okrem porciovania,
tvar nesmie byť deformovaný, ak taký tvar nesúvisí priamo s technológiou výroby, údené mäsové výrobky musia mať povrch rovnomerne zaúdený bez veľkých dotykových škvŕn a bez znečistenia údiarenskou čerňou,
b) vzhľad a farba nákroja – musí zodpovedať použitej surovinovej skladbe a technológii, nesmie
obsahovať chrupavkovité a nespracovateľné
časti, ak ide o výrobky s vložkou nesmie sa táto
samovoľne oddeľovať od spojky, pri nakrojení
výrobkov nesmie dochádzať k uvoľneniu vody
a tuku,
c) konzistencia – musí byť charakteristická podľa
skupín mäsových výrobkov, krájateľná alebo
roztierateľná,
d) vôňa – po použitých surovinách a ak ide o údené
mäsové výrobky po údení, bez cudzích pachov,
e) chuť – po použitých surovinách a ak ide o údené
mäsové výrobky po údení, bez cudzích príchutí.
(2) Mäsové výrobky určené na konzumovanie
v teplom stave sa posudzujú v studenom stave aj
teplom stave; chuť týchto výrobkov sa posudzuje
len v teplom stave.
§ 13
T echnologický pr
oces výr
ob
y
proces
výro
by
(1) Mäsové výrobky možno vyrábať tepelným
opracovaním, solením, sušením alebo kombináciou
týchto postupov. Tieto postupy možno vykonávať
aj v spojení s údením alebo fermentáciou za osobitných klimatických podmienok a pri použití prídavných látok a technologických pomocných látok.
(2) Mäsové výrobky možno vyrábať z teplého,
chladeného alebo mrazeného mäsa.
(3) Mrazené mäso skladované pri teplote najviac
-18 oC možno podľa druhu používať na spracovanie
na mäsové výrobky najneskôr do
a) 18 mesiacov od dátumu výroby, a to ak ide
o mäso hovädzie a teľacie,
b) 12 mesiacov od dátumu výroby, a to ak ide o
mäso ovčie, kozie, hydinové, králičie alebo zverinu, ako aj mäso bravčové podľa § 4 ods. 4
písm. e) až h),
c) 6 mesiacov od dátumu výroby, a to ak ide o mäso ostatných jatočných zvierat.
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(4) Podľa použitej technológie možno mäso soliť
a) na sucho,
b) soľnými roztokmi (lákom)
1. nakladaním,
2. nastrekovaním mäsa,
3. nastrekovaním cez krvné cievy,
4. vo vákuu,
5. masírovaním,
c) kombinovane.
(5) Podľa použitej teploty možno mäso údiť
a) studeným dymom, a to pri teplote 8 oC až 24 oC,
b) teplým dymom, a to pri teplote 25 oC až 69 oC,
c) horúcim dymom, a to pri teplote 70 oC až 100 oC.
(6) Mäsové výrobky možno vyrábať aj vákuovo
balené alebo balené v ochrannej atmosfére inertných plynov.
§ 14
Všeobecné požiadavky na označovanie
mäsových výrobkov
(1) Označovanie mäsových výrobkov podľa osobitných predpisov4 ) nie je týmto výnosom dotknuté.
(2) Mäsové výrobky a živočíšne tuky, ktoré nemožno z technických príčin označovať na obale prichádzajúcom do priameho styku s výrobkom, musia sa označovať údajmi ako na spotrebiteľskom
obale v dodacích dokladoch.
(3) Ak v obchodnom názve mäsového výrobku
sa uvedie druh mäsa, musí výrobok obsahovať
najmenej 50 hmotnostných percent deklarovaného
druhu mäsa z celkového množstva mäsa vo výrobku.
(4) V označení zloženia mäsového výrobku musí
byť uvedený podiel použitého druhu mäsa v mäsovom diele v hmotnostných percentách.
(5) Názvom šunka možno označovať mäsový
výrobok vyrábaný len zo stehennej svaloviny jatočných zvierat, hydiny, králikov alebo zveriny a ak
ide o šunku z hydinového mäsa, možno ju vyrábať
aj z pŕs.
(6) Označenie mäsového výrobku, mäsového
prípravku, mäsovej polokonzervy alebo mäsovej
konzervy v obchodnom názve ako pečeňový, možno používať, len ak na jeho výrobu bolo použitých
najmenej 20 hmotnostných percent pečene jatočných zvierat, hydiny, králikov alebo zveriny z mäsového diela.
4) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
zo 7. marca 2001 č. 678/2001 – 100.
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(7) Mäsové výrobky vyrábané z jedného druhu
hydinového mäsa sa musia označovať názvom druhu použitého mäsa; mäsové výrobky vyrábané z
viacerých druhov hydinového mäsa možno označovať slovom „hydinový“.
(8) V obchodnom názve mäsových výrobkov,
na výrobu ktorých sa použilo konské mäso alebo
mäso z iného domáceho nepárnokopytníka v akomkoľvek množstve, sa musí uviesť slovo „konský“
alebo „s konským mäsom“, alebo označenie názvom použitého mäsa iného druhu domáceho nepárnokopytníka.
(9) Ak sa na výrobu mäsových výrobkov použije
mechanicky separované mäso, musí sa to uvádzať
v označení zloženia.
(10) Mäsové výrobky označené podľa odseku
1 alebo predajcom nakrájané mäsové výrobky v predajni, musia byť pri predaji spotrebiteľovi označené
vhodným spôsobom, napr. štítkom alebo výveskou
najmenej s týmito údajmi:
a) obchodný názov mäsového výrobku,
b) obchodné meno a sídlo výrobcu,
c) údaj podľa odseku 4,
d) dátum spotreby podľa § 16.
(11) Dátum spotreby mäsových výrobkov a živočíšnych tukov alebo dátum ich minimálnej trvanlivosti určuje výrobca podľa podmienok výroby, skladovania a prepravy a podľa spôsobu balenia tak,
aby sa zaručilo, že do uvedeného dátumu si mäsové výrobky a živočíšne tuky zachovajú požadovanú
zdravotnú neškodnosť a kvalitu.
Manipulácia a uvádzanie do obehu
§ 15
Skladovanie, preprava a balenie
(1) Mäsové výrobky a živočíšne tuky sa musia
po výrobe čo najrýchlejšie vychladiť, skladovať a
prepravovať tak, aby vnútorná teplota výrobku bola
v súlade s kritériami ich začlenenia do výrobkovej
skupiny.
(2) Určené vnútorné teploty mäsových výrobkov
a živočíšnych tukov sa musia dodržať v celom priebehu manipulácie a uvádzania do obehu.
(3) V chladiarňach a chladiacich zariadeniach
možno mäsové výrobky a živočíšne tuky skladovať
spoločne s ostatnými potravinami, len ak obal zaručuje, že mäsové výrobky a živočíšne tuky nemôžu
byť nepriaznivo ovplyvnené alebo samé nemôžu
nepriaznivo ovplyvňovať ostatné potraviny.

(4) Mäsové výrobky a živočíšne tuky sa musia
počas prepravy chrániť pred nepriaznivými vplyvmi
v závislosti od dĺžky a podmienok prepravy a použitého dopravného prostriedku.
(5) Mraziarenské sklady, chladené sklady a dopravné prostriedky určené na skladovanie a prepravu mäsových výrobkov a živočíšnych tukov musia byť vybavené
a) teplomerom, a to
1. chladiarenské dopravné prostriedky využívané na prepravu trvajúcu najviac jednu hodinu,
2. chladiarenské a mraziarenské dopravné prostriedky o prepravnom objeme najviac 25 m3,
3. malé chladiace a mraziace priestory, sklady,
boxy, vitríny do 10 m3 skladovacieho objemu,
b) registračným teplomerom, a to
1. chladiarenské a mraziarenské dopravné prostriedky o väčšom prepravnom objeme ako
25 m3 a prepravou trvajúcou viac ako jednu
hodinu,
2. mraziarenské sklady o väčšom skladovacom objeme ako 10 m3,
c) registračným teplomerom a registračným vlhkomerom všetky chladené sklady s väčším skladovacím objemom ako 10 m 3.
(6) Pri plnení mäsových výrobkov sa musí dodržať deklarovaná hmotnosť. Ak ide o spotrebiteľsky
balené mäsové výrobky, ktoré nie sú označené
symbolom „e“ 5 ), sú prípustné tieto odchýlky od deklarovanej hmotnosti:
Deklarovaná
hmotnosť výrobku
v g

nad
nad
nad
nad
nad
nad

50
100
200
300
500
100

do 50
do 100
do 200
do 300
do 500
do 1 000
do 10 000

Odchýlka
od deklarovanej hmotnosti
v %
v g
-9
-4,5
-4,5
-9
-3
-15
-1,5

(7) Väčšia ako deklarovaná hmotnosť mäsových
výrobkov v obaloch je prípustná, ak nedeformuje
obal.
5) Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom
spotrebiteľskom balení.

§ 16
Uvádzanie do obehu
(1) Mäsové výrobky, okrem výrobkov balených
do prírodných obalov, môže predajca krájať len bez
obalu; na ich uvádzanie do obehu sa vzťahuje § 102
ods. 6 prvej hlavy druhej časti potravinového kódexu.
(2) Predajcom nakrájané mäsové výrobky podľa
odseku 1 sú určené na urýchlenú konzumáciu a nevzťahuje sa na ne dátum spotreby alebo dátum
minimálnej trvanlivosti uvádzaný výrobcom.
(3) Dátum spotreby a dátum minimálnej trvanlivosti uvádzaný výrobcom sa nevzťahuje na mäsové
výrobky v technologickom obale, ak bol tento obal
porušený.
(4) Za porušenie kvality a zdravotnej neškodnosti mäsových výrobkov následkom porušenia
technologického obalu, alebo ak ide o nakrájané
nebalené výrobky, zodpovedá ten, kto porušil technologický obal pri ich uvádzaní do obehu.
§ 17
Falšovanie
(1) Za falšovanie mäsových výrobkov a živočíšnych tukov sa považuje, ak
a) nie sú dodržané organoleptické, fyzikálne, chemické a mikrobiologické požiadavky na
príslušný druh mäsového výrobku alebo
živočíšneho tuku,
b) boli pri výrobe použité suroviny, ktoré nespĺňajú
ustanovené požiadavky,
c) nebol dodržaný technologický proces výroby
alebo bol použitý nevhodný technologický postup výroby,
d) množstvo vápnika je väčšie ako 200 mg . kg -1,
ak nie je deklarované, že na výrobu sa použilo
mechanicky separované mäso.
(2) Za falšovanie mäsových výrobkov alebo
živočíšnych tukov sa tiež považuje, ak
a) mäsové výrobky nespĺňajú požiadavky na označovanie (§ 14),
b) v označení mäsových výrobkov alebo živočíšnych tukov sa uvádza druh mäsa alebo tukové
tkanivo určitého druhu jatočných zvierat, hydiny,
králikov alebo zveriny, ktorý pri ich výrobe nebol
použitý alebo nezodpovedá ich zloženiu,
c) do mäsových výrobkov alebo živočíšnych tukov
boli pridané rastlinné oleje alebo tuky alebo ne-
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mäsové bielkoviny bez ich uvedenia v označení
výrobku,
d) mäsové výrobky v označení zloženia nemajú
uvedené množstvo použitého druhu mäsa v mäsovom diele.
Druhý oddiel
Mäkké mäsové výrobky
§ 18
V ymedz
enie po
jmo
ymedzenie
pojmo
jmovv
(1) Mäkké mäsové výrobky sú mäsové výrobky
vyrábané zo spojky, zo spojky alebo prátu s mäsovou alebo nemäsovou vložkou, jemne homogénnej až nehomogénnej štruktúry, tepelne opracované.
(2) Mäkké mäsové výrobky prvej podskupiny sú
mäsové výrobky nehomogénnej štruktúry vyrábané
zo spojky a mäsovej vložky alebo prátu a mäsovej
vložky, tepelne opracované.
(3) Mäkké mäsové výrobky druhej podskupiny
sú mäsové výrobky nehomogénnej štruktúry vyrábané zo spojky a tukovej vložky alebo prátu a tukovej vložky alebo nemäsitej vložky, tepelne opracované.
(4) Mäkké mäsové výrobky tretej podskupiny
sú mäsové výrobky bez vložky, jemne homogénnej
alebo menej homogénnej štruktúry, tepelne opracované.
§ 19
Členenie a požiadavky na kvalitu mäkkých
mäsových výrobkov
(1) Mäkké mäsové výrobky sa podľa množstva
bielkovín a tuku v použitých výrobných surovinách
členia na
a) mäkké mäsové výrobky prvej podskupiny,
b) mäkké mäsové výrobky druhej podskupiny,
c) mäkké mäsové výrobky tretej podskupiny.
(2) Mäkké mäsové výrobky prvej podskupiny
musia spĺňať tieto ukazovatele kvality:
a) množstvo celkových bielkovín bez kolagénu
najmenej 15 hmotnostných percent,
b) množstvo kolagénu z celkových bielkovín najviac 12 hmotnostných percent,
c) hodnota pomeru množstva vody ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 2,6,
d) hodnota pomeru množstva tuku ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 2,5.
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(3) Mäkké mäsové výrobky druhej podskupiny
musia spĺňať tieto ukazovatele kvality:
a) množstvo celkových bielkovín bez kolagénu najmenej 11 hmotnostných percent,
b) množstvo kolagénu z celkových bielkovín najviac 18 hmotnostných percent,
c) hodnota pomeru množstva vody ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 4,5,
d) hodnota pomeru množstva tuku ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 2,8.
(4) Mäkké mäsové výrobky tretej podskupiny
musia spĺňať tieto ukazovatele kvality:
a) množstvo celkových bielkovín bez kolagénu najmenej 8 hmotnostných percent,
b) množstvo kolagénu z celkových bielkovín najviac 30 hmotnostných percent,
c) hodnota pomeru množstva vody ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 6,5,
d) hodnota pomeru množstva tuku ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 3,5.
(5) V mäkkých mäsových výrobkoch s podielom
rastlinnej vložky v mäsovom diele viac ako 10 hmotnostných percent môže presiahnuť hodnota pomeru
množstva vody ku množstvu celkových bielkovín
najviac o hodnotu 0,5.
(6) V mäkkých mäsových výrobkoch vyrábaných z hydinového mäsa môže presiahnuť hodnota pomeru množstva vody ku množstvu celkových bielkovín najviac o hodnotu 0,3.
§ 20
T echnologický pr
oces výr
ob
y mäkkých
proces
výro
by
mäsových výrobkov
(1) Technologický proces výroby mäkkých mäsových výrobkov zahŕňa najmä tieto technologické
operácie:
a) výber teplej, vychladenej alebo zmrazenej mäsovej suroviny a ostatných zložiek,
b) mletie alebo sekanie surovín,
c) príprava prátu alebo spojky a vložky,
d) pridanie prísad, prídavných látok a technologických pomocných látok,
e) miešanie mäsového diela,
f) plnenie do technologických obalov,
g) tepelné opracovanie pri teplote najmenej 70 oC
vo všetkých častiach výrobku počas najmenej
10 minút,
g) ochladenie na teplotu 0 oC až 4 oC v čase individuálne určenom pre každý výrobok podľa zásad
správnej výrobnej praxe,
h) balenie a označovanie.

(2) Mäkké mäsové výrobky možno vyrábať aj
ako údené, dekorované alebo inak povrchovo upravené.
§ 21
Označovanie mäkkých mäsových výrobkov
V obchodnom názve mäsového výrobku alebo
v jeho blízkosti musí byť uvedená skupina mäsového výrobku slovami „mäkký mäsový výrobok“.
§ 22
Manipulácia a uvádzanie do obehu mäkkých
mäsových výrobkov
(1) Mäkké mäsové výrobky sa musia skladovať
a prepravovať pri chladiarenskej teplote 0 oC až
4 oC.
(2) Mäkké mäsové výrobky sa musia skladovať
pri relatívnej vlhkosti vzduchu najviac 85 percent.
Tretí oddiel
T r v anliv
é mäso
obky
anlivé
mäsovv é výr
výrobky
§ 23
Členenie trvanlivých mäsových výrobkov
Tr vanlivé mäsové výrobky sa členia na tieto
podskupiny:
a) trvanlivé tepelne opracované mäsové výrobky,
b) trvanlivé tepelne neopracované mäsové výrobky a trvanlivé tepelne neopracované mäsá.
T r v anliv
é ttepelne
epelne opr
aco
anlivé
opraco
acovv ané mäso
mäsovv é
výrobky
§ 24
V ymedz
enie po
jmu
ymedzenie
pojmu
Trvanlivé tepelne opracované mäsové výrobky
sú mäsové výrobky z mletého mäsového diela rôzneho stupňa zrnitosti, menej homogénnej alebo nehomogénnej štruktúry, tepelne opracované a sušené.
§ 25
Požiadavky na kvalitu
trvanlivých tepelne opracovaných mäsových
výrobkov
Trvanlivé tepelne opracované mäsové výrobky
musia spĺňať tieto ukazovatele kvality:

a) množstvo celkových bielkovín bez kolagénu
najmenej 11 hmotnostných percent,
b) množstvo kolagénu z celkových bielkovín najviac 18 hmotnostných percent,
c) hodnota pomeru množstva vody ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 3,2,
d) hodnota pomeru množstva tuku ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 3,4,
e) hodnota vodnej aktivity najviac 0,95.
§ 26
T echnologický pr
oces výr
ob
y
proces
výro
by
trvanlivých tepelne opracovaných
mäsových výrobkov
(1) Technologický proces výroby trvanlivých tepelne opracovaných mäsových výrobkov zahŕňa
najmä tieto technologické operácie:
a) výber vychladenej alebo mrazenej mäsovej suroviny,
b) mletie alebo sekanie mäsovej suroviny,
c) prídavok prísad, prídavných látok a technologických pomocných látok,
d) miešanie mäsového diela,
e) plnenie do paropriepustných obalov,
f) tepelné opracovanie pri teplote najmenej 70 oC
vo všetkých častiach výrobku v trvaní najmenej
10 minút,
g) ochladenie na teplotu 25 oC a menej v čase určenom individuálne pre každý výrobok podľa
zásad správnej výrobnej praxe,
h) sušenie v riadených klimatických podmienkach,
i) balenie a označovanie.
(2) Trvanlivé tepelne opracované mäsové výrobky možno údiť vo fáze tepelného opracovania horúcim dymom alebo vo fáze sušenia studeným dymom.
§ 27
Označovanie trvanlivých tepelne
opracovaných mäsových výrobkov
V obchodnom názve mäsového výrobku alebo
v jeho blízkosti musí sa uvádzať podskupina trvanlivého mäsového výrobku slovami „trvanlivý tepelne
opracovaný mäsový výrobok“.
§ 28
Manipulácia a uvádzanie do obehu
trvanlivých tepelne opracovaných mäsových
výrobkov
(1) Trvanlivé tepelne opracované mäsové výrobky sa musia skladovať pri teplote 15 oC a viac
a pri relatívnej vlhkosti vzduchu najviac 80 percent.
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(2) Trvanlivé tepelne opracované mäsové výrobky možno prepravovať pri teplote vonkajšieho
prostredia bez osobitného obmedzenia.
T r v anliv
é ttepelne
epelne neopr
aco
anlivé
neopraco
acovv ané mäso
mäsovv é
výrobky
a trvanlivé tepelne neopracované mäsá
§ 29
V ymedz
enie po
jmo
ymedzenie
pojmo
jmovv
(1) Tr vanlivé tepelne neopracované mäsové
výrobky a trvanlivé tepelne neopracované mäsá
sú tepelne neopracované výrobky, menej homogénnej až nehomogénnej štruktúry, ktorých trvanlivosť a zdravotná neškodnosť je zabezpečená fermentáciou a sušením alebo len sušením.
(2) Tr vanlivé tepelne neopracované mäsové
výrobky sú mäsové výrobky vyrábané zo zrneného
mäsového diela menej homogénnej alebo nehomogénnej štruktúry.
(3) Trvanlivé tepelne neopracované mäsá (ďalej
len „sušené mäsá“) sú mäsové výrobky vyrábané
z celistvého kusa mäsa.
§ 30
Členenie a požiadavky na kvalitu
trvanlivých tepelne neopracovaných
mäsových výrobkov a sušených mias
(1) Trvanlivé tepelne neopracované mäsové výrobky a sušené mäsá sa členia na tieto podskupiny:
a) trvanlivé tepelne neopracované mäsové výrobky
1. o hodnote pH menej ako 5,5 – fermentované
a sušené,
2. o hodnote pH 5,5 až 6,2 – sušené,
b) sušené mäsá.
(2) Tr vanlivé tepelne neopracované mäsové
výrobky s hodnotou pH menej ako 5,5 musia spĺňať
tieto požiadavky:
a) množstvo kolagénu z celkových bielkovín najviac 16 hmotnostných percent,
b) hodnota pomeru množstva vody ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 3,0,
c) hodnota pomeru množstva tuku ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 3,0,
d) hodnota aktivity vody (aw) najviac 0,93,
e) hodnota pH menej ako 5,5.
(3) Tr vanlivé tepelne neopracované mäsové
výrobky s hodnotou pH 5,5 až 6,2 musia spĺňať
tieto požiadavky:
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a) množstvo kolagénu z celkových bielkovín najviac 11 hmotnostných percent,
b) hodnota pomeru množstva vody ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 1,5,
c) hodnota pomeru množstva tuku ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 2,3,
d) hodnota aktivity vody (aw) najviac 0,89,
e) hodnota pH 5,5 až 6,2.
(4) Sušené mäsá musia spĺňať tieto požiadavky
na kvalitu:
a) hodnota pomeru množstva vody ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 3,4,
b) hodnota vodnej aktivity (aw) najviac 0,90,
c) množstvo soli (ako NaCl) v mg . kg –1, najviac
60 000.
§ 31
ob
y
T echnologický pr
oces výr
proces
výro
by
trvanlivých tepelne neopracovaných
mäsových výrobkov a sušených mias
(1) Technologický proces výroby trvanlivých
fermentovaných mäsových výrobkov o hodnote pH
menej ako 5,5 zahŕňa najmä tieto technologické
operácie:
a) výber vychladeného alebo mrazeného mäsa
a vychladenej alebo mrazenej surovej chrbtovej
slaniny,
b) mletie vychladených alebo mrazených mäsových surovín na požadovanú štruktúru a súčasné miešanie mäsového diela s prísadami, prídavnými látkami a technologickými pomocnými látkami,
c) plnenie mäsového diela do paropriepustných
obalov,
d) fermentáciu (pH menej ako 5,5), zrenie a sušenie mäsového diela pri riadených klimatických
podmienkach.
(2) Tr vanlivé tepelne neopracované mäsové
výrobky o hodnote pH 5,5 a menej možno vyrábať
s prídavkom štartovacích kultúr.
(3) Technologický proces výroby trvanlivých
tepelne neopracovaných mäsových výrobkov
o hodnote pH 5,5 až 6,2 zahŕňa najmä tieto technologické operácie:
a) technologický postup podľa odseku 1 písm. a)
až c),
b) zrenie a sušenie mäsového diela pri riadených
klimatických podmienkach.
(4) Technologický proces výroby sušených mias
zahŕňa najmä tieto technologické operácie:
a) výber suroviny,
b) nasolenie celých kusov mäsa,

c) zrenie a sušenie mäsa pri teplote najviac 30 oC
a údenie studeným dymom.
(5) Trvanlivé tepelne neopracované mäsové
výrobky a sušené mäsá možno údiť studeným dymom alebo vyrábať s plesňovým pokryvom použitím plesňových štartovacích kultúr.
§ 32
Označovanie
trvanlivých tepelne neopracovaných
mäsových výrobkov a sušených mias
(1) V obchodnom názve mäsového výrobku
alebo v jeho blízkosti sa musí uvádzať skupina trvanlivého tepelne neopracovaného mäsového výrobku slovami „trvanlivý tepelne neopracovaný
mäsový výrobok“ alebo „trvanlivé tepelne neopracované mäso“ alebo „trvanlivé sušené mäso“.
(2) Sušené mäsá možno označovať ako trvanlivá sušená šunka, ak je mäsový výrobok vyrábaný z celého bravčového stehna s kosťou alebo
bez kosti.
§ 33
Manipulácia a uvádzanie do obehu
trvanlivých tepelne neopracovaných
mäsových výrobkov a sušených mias
(1) Trvanlivé tepelne neopracované mäsové
výrobky a sušené mäsá sa musia skladovať pri
teplote 15 oC a viac a pri relatívnej vlhkosti vzduchu najviac 80 percent.
(2) Trvanlivé tepelne neopracované mäsové
výrobky a sušené mäsá možno prepravovať pri teplote vonkajšieho prostredia bez osobitného obmedzenia.
Štvrtý oddiel
Var
ené mäso
obky
arené
mäsovv é výr
výrobky
§ 34
V ymedz
enie po
jmo
ymedzenie
pojmo
jmovv
(1) Varený mäsový výrobok je mäsový výrobok
vyrábaný z mäsového diela čiastočne zloženého
z varenej alebo surovej mäsovej suroviny, ako je
pečeň, krv, slanina, hydinové separované mäso,
ako aj prísad, prídavných látok a technologických
pomocných látok; pred skončením technologického
procesu výroby musí byť tepelne opracovaný.

(2) Tlačenky a aspikové výrobky sú varené mäsové výrobky z nehomogénneho mäsového diela
zloženého z varenej mäsovej suroviny alebo mäsových výrobkov, viazaných aspikom alebo gélom
a krájateľné vo vychladenom stave.
(3) Jaternice, krvavničky, paštéty a mäsové nátierky, mäsové krémy a mäsové peny sú roztierateľné alebo krájateľné varené mäsové výrobky
vyrábané predovšetkým z varených mäsových surovín, vnútorností, s prídavkom cereálií a chladenej
krvi, jemne homogénnej až nehomogénnej štruktúry.
(4) Ostatné varené mäsové výrobky sú mäsové
výrobky z varenej mäsovej suroviny spravidla nehomogénne, ktoré nemožno zaradiť do podskupín varených mäsových výrobkov uvedených v § 35 ods.
1 písm. a) až c).
§ 35
Členenie a požiadavky na kvalitu varených
mäsových výrobkov
(1) Varené mäsové výrobky sa členia do týchto
podskupín:
a) paštéty, mäsové nátierky, mäsové krémy, mäsové peny,
b) tlačenky, aspikové výrobky,
c) jaternice, krvavničky,
d) ostatné varené mäsové výrobky.
(2) Paštéty, mäsové nátierky, mäsové krémy
a mäsové peny musia spĺňať tieto požiadavky na
kvalitu:
a) krájateľné varené mäsové výrobky
1. hodnota pomeru množstva vody ku množstvu celkových bielkovín, najviac 4,3,
2. hodnota pomeru množstva tuku ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 2,8,
b) roztierateľné varené mäsové výrobky
1. hodnota pomeru množstva vody ku množstvu celkových bielkovín, najviac 4,8,
2. hodnota pomeru množstva tuku ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 3,2.
(3) Tlačenky a aspikové výrobky musia spĺňať
tieto požiadavky na kvalitu:
a) množstvo chudého mäsového podielu najmenej
30 hmotnostných percent,
b) množstvo aspiku v aspikových výrobkoch najviac 50 hmotnostných percent.
(4) Jaternice a krvavničky musia spĺňať tieto
požiadavky na kvalitu:
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a) hodnota pomeru množstva vody ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 4,2,
b) hodnota pomeru množstva tuku ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 3,0,
c) množstvo škrobu najviac 18 percent.
(5) Ostatné varené mäsové výrobky musia spĺňať požiadavky na kvalitu podľa vnútorného predpisu výrobcu a podľa zásad správnej výrobnej praxe.
§ 36
T echnologický pr
oces výr
ob
y vva
a rrených
ených
proces
výro
by
mäsových výrobkov

blízkosti musí byť uvedená skupina mäsových výrobkov slovami „varený mäsový výrobok“.
§ 39
Manipulácia a uvádzanie do obehu varených
mäsových výrobkov
(1) Varené mäsové výrobky sa musia skladovať
a prepravovať pri chladiarenskej teplote najviac 4 oC.
(2) Varené mäsové výrobky sa musia skladovať
pri relatívnej vlhkosti vzduchu najviac 85 percent.
Piaty oddiel

(1) Technologický proces výroby varených mäsových výrobkov zahŕňa najmä tieto technologické
operácie:
a) výber suroviny, ako je mäso, vnútornosti, koža,
slanina, krv a prísady,
b) tepelné opracovanie mäsa a vnútorností varom,
c) rozdrobenie varených surovín,
d) miešanie mäsového diela,
e) plnenie do obalov,
f) tepelné opracovanie pri teplote najmenej 75 oC
vo všetkých častiach mäsového výrobku v trvaní
najmenej 10 minút; ak ide o hydinové varené
výrobky pri teplote najmenej 70 oC v trvaní najmenej 10 minút,
g) ochladenie vareného mäsového výrobku na
teplotu 2 oC až 4 oC za čas individuálne určený
výrobcom pre každý výrobok podľa zásad správnej výrobnej praxe.
(2) Varené mäsové výrobky možno údiť.

Pečené mäsové výrobky
§ 40
V ymedz
enie po
jmo
ymedzenie
pojmo
jmovv
(1) Pečené mäsové výrobky sú mäsové výrobky
z mäsového diela jemnej homogénnej až nehomogénnej štruktúry, tepelne opracované pečením
alebo inou tepelnou úpravou v kombinácii s pečením tak, aby povrch získal vzhľad pečeného mäsového výrobku.
(2) Pečené mäsové výrobky z mletého mäsa
alebo sekaného mäsa sú mäsové výrobky vyrábané zo zrneného mäsového diela menej homogénnej až nehomogénnej štruktúry.
(3) Pečené mäsá sú mäsové výrobky vyrábané
z celistvého kusa mäsa.

§ 37
Suroviny a ostatné zložky na výrobu
varených mäsových výrobkov

§ 41
Členenie a požiadavky na kvalitu pečených
mäsových výrobkov

(1) Na výrobu varených mäsových výrobkov,
okrem vareného mäsa, vnútorností a drobov hydiny
možno používať vychladenú surovú pečeň alebo
mrazenú pečeň, slaninu a hydinové separované
mäso.

(1) Pečené mäsové výrobky sa členia na tieto
podskupiny:
a) pečené mäsové výrobky z mletého mäsa alebo
sekaného mäsa,
b) pečené mäsá.

(2) Na výrobu varených mäsových výrobkov
možno používať len varenú krv alebo vychladenú
krv.

(2) Pečené mäsové výrobky musia spĺňať tieto
požiadavky na kvalitu:
a) množstvo celkových bielkovín najmenej 8,0
hmotnostného percenta,
b) hodnota pomeru množstva vody ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 6,3,
c) hodnota pomeru množstva tuku ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 3,0.

§ 38
Označovanie varených mäsových výrobkov
(1) V obchodnom názve varených mäsových výrobkov musí byť uvedená podskupina podľa § 35
ods. 1 písm. a) až c).
(2) V obchodnom názve ostatných varených mäsových výrobkov (§ 35 ods. 1 písm. d)) alebo v jeho
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(3) Pečené mäsá musia spĺňať požiadavky na
kvalitu podľa vnútorného predpisu výrobcu a podľa
zásad správnej výrobnej praxe.

§ 42
T echnologický pr
oces výr
ob
y peč
ených
proces
výro
by
pečených
mäsových výrobkov

opracované, ako sú plnené mäsá, rolády a pod.,
šunka a fermentované roztierateľné mäsové výrobky.

Technologický proces výroby pečených mäsových výrobkov zahŕňa najmä tieto technologické
operácie:
a) výber teplej, vychladenej alebo mrazenej mäsovej suroviny,
b) mletie alebo sekanie mäsovej suroviny,
c) príprava prátu alebo spojky a vložky,
d) pridanie prísad, prídavných látok a technologických pomocných látok,
e) miešanie mäsového diela,
f) plnenie do obalov,
g) tepelné opracovanie pri teplote najmenej 75 oC
vo všetkých častiach výrobku v trvaní najmenej
10 minút pečením alebo inou tepelnou úpravou
v kombinácii s pečením; ak ide o hydinové pečené mäsové výrobky pri teplote 70 oC v trvaní
10 minút,
h) ochladenie na teplotu 2 oC až 4 oC za čas individuálne určený pre každý výrobok podľa zásad
správnej výrobnej praxe.

(2) Fermentované roztierateľné mäsové výrobky
sú špeciálne mäsové výrobky vyrábané zo zrneného mäsového diela menej homogénnej až nehomogénnej roztierateľnej štruktúry, krátkodobo fermentované a okyslené, tepelne neopracované.

§ 43
Označovanie pečených mäsových výrobkov
V obchodnom názve pečených mäsových výrobkov alebo v jeho blízkosti musí byť uvedená
skupina mäsových výrobkov slovami „pečený mäsový výrobok“.
§ 44
Manipulácia a uvádzanie do obehu pečených
mäsových výrobkov
(1) Pečené mäsové výrobky sa musia skladovať
a prepravovať pri chladiarenskej teplote najviac
4 oC.
(2) Pečené mäsové výrobky sa musia skladovať
pri relatívnej vlhkosti vzduchu najviac 85 percent.
Šiesty oddiel
Špeciálne mäsové výrobky
§ 45
V ymedz
enie po
jmo
ymedzenie
pojmo
jmovv
(1) Špeciálne mäsové výrobky sú mäsové výrobky náročné na výber mäsovej suroviny a použitú
výrobnú technológiu, vyrábané z mäsovej suroviny
nehomogénnej štruktúry z celistvého kusa mäsa
v kombinácii s mletým mäsovým dielom, tepelne

§ 46
Členenie a požiadavky na kvalitu špeciálnych
mäsových výrobkov
(1) Špeciálne mäsové výrobky sa členia na
tieto podskupiny:
a) špeciálne mäsové výrobky s mäsovou vložkou,
b) špeciálne mäsové výrobky fermentované roztierateľné,
c) šunka,
d) ostatné špeciálne mäsové výrobky.
(2) Špeciálne mäsové výrobky s mäsovou vložkou musia spĺňať tieto požiadavky na kvalitu:
a) množstvo kolagénu z celkových bielkovín najviac 12 hmotnostných percent,
b) hodnota pomeru množstva vody ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 4,5,
c) hodnota pomeru množstva tuku ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 3,0.
(3) Špeciálne mäsové výrobky fermentované
roztierateľné musia spĺňať tieto požiadavky na
kvalitu:
a) množstvo kolagénu z celkových bielkovín najviac 20 hmotnostných percent,
b) hodnota pomeru množstva vody ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 3,9,
c) hodnota pomeru množstva tuku ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 3,0,
d) hodnota pH menej ako 5,5.
(4) Šunka musí spĺňať tieto požiadavky na kvalitu:
a) množstvo celkových bielkovín najmenej 18 hmotnostných percent,
b) hodnota pomeru množstva vody ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 3,8; ak ide o hydinovú šunku je tento pomer najviac 4,2.
(5) Ostatné špeciálne mäsové výrobky musia
spĺňať požiadavky na kvalitu podľa vnútorného predpisu výrobcu a podľa zásad správnej výrobnej
praxe.
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§ 47
T echnologický pr
oces výr
ob
y ššpeciáln
peciáln
yc h
proces
výro
by
peciálny
mäsových výrobkov

§ 49
Manipulácia a uvádzanie do obehu
špeciálnych mäsových výrobkov

(1) Technologický proces výroby špeciálnych
mäsových výrobkov zahŕňa najmä tieto technologické operácie:
a) špeciálny výber a úpravu mäsovej suroviny,
b) nasolenie úplne nehomogénnej mäsovej suroviny (celých kusov),
c) prípravu mäsového diela zo spojky alebo spojky
a vložky,
d) špeciálnu prípravu mäsového výrobku (spájanie
celých kusov a mäsového diela) a plnenie do
foriem alebo iných technologických obalov,
e) tepelné opracovanie pri teplote najmenej 70 oC
vo všetkých častiach výrobku v trvaní najmenej
10 minút,
f) ochladenie na teplotu 2 oC až 4 oC za čas individuálne určený pre každý výrobok podľa zásad
správnej výrobnej praxe.

(1) Špeciálne mäsové výrobky sa musia skladovať a prepravovať pri chladiarenskej teplote najviac 4 oC.

(2) Technologický proces výroby špeciálnych
mäsových výrobkov fermentovaných roztierateľných zahŕňa najmä tieto technologické operácie:
a) štandardizáciu výrobnej suroviny,
b) prípravu mäsového diela s prídavkom štartovacích kultúr a okysľujúcich prídavných a pomocných technologických látok,
c) plnenie do obalov,
d) krátkodobú fermentáciu za riadených klimatických podmienok pri teplote najviac 20 oC,
f) ochladenie na teplotu 2 oC až 4 oC za čas individuálne určený pre každý výrobok podľa zásad
správnej výrobnej praxe.
(3) Špeciálne mäsové výrobky možno údiť a dekorovať.
§ 48
Označovanie špeciálnych mäsových
výrobkov

(2) Špeciálne mäsové výrobky sa musia skladovať pri relatívnej vlhkosti vzduchu najviac 85 percent.
Siedmy oddiel
Surové solené mäsá a tepelne opracované
solené mäsá
§ 50
V ymedz
enie po
jmo
ymedzenie
pojmo
jmovv
(1) Surové solené mäsá a tepelne opracované
solené mäsá sú mäsové výrobky z celých kusov
mäsa, nasolené.
(2) Surové solené mäsá sú mäsové výrobky
vyrábané z nasolených celých kusov a vyúdené
studeným dymom alebo teplým dymom do zlatohnedej až sýto gaštanovo hnedočervenej farby;
pred konzumáciou musia byť tepelne upravené.
(3) Tepelne opracované solené mäsá sú mäsové výrobky vyrábané z nasolených kusov mäsa, tepelne opracované.
(4) Údená slanina je mäsový výrobok vyrábaný
z nasolených celých kusov surovej chrbtovej slaniny bez kože alebo s kožou údený teplým dymom.
(5) Tepelne opracované slaniny sú mäsové
výrobky vyrábané z nasolených celých kusov surovej chrbtovej slaniny, tepelne opracované.

(1) V obchodnom názve špeciálnych mäsových
výrobkov alebo v jeho blízkosti musí byť uvedená
skupina mäsových výrobkov slovami „špeciálny
mäsový výrobok“.

(6) Sušené údené mäsá sú mäsové výrobky
vyrábané z nasolených celých kusov, údené studeným dymom, zbavené časti prirodzeného obsahu vody sušením; pred konzumáciou sa nemusia tepelne upravovať.

(2) Špeciálny mäsový výrobok fermentovaný
roztierateľný musí byť v obchodnom názve označený slovami „špeciálny roztierateľný tepelne neopracovaný mäsový výrobok“.

§ 51
Členenie a požiadavky na kvalitu
surových solených mias a tepelne
opracovaných solených mias

(3) Špeciálne mäsové výrobky možno označovať názvom „šunka“ len ak spĺňajú požiadavky
podľa § 14 ods. 5.
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(1) Surové solené mäsá a tepelne opracované
solené mäsá sa členia na tieto podskupiny:
a) surové solené mäsá,

b)
c)
d)
e)

tepelne opracované solené mäsá,
tepelne opracované slaniny,
údená slanina,
sušené údené mäsá.

(2) Surové solené mäsá musia mať hodnotu pomeru množstva vody ku množstvu celkových bielkovín, najviac 4,5.
(3) Tepelne opracované solené mäsá musia mať
hodnotu pomeru množstva vody ku množstvu celkových bielkovín, najviac 4,0.
(4) Tepelne opracované solené mäsá môžu obsahovať soľ (ako NaCl) v množstve najviac
32 000 mg . kg-1.
(5) Tepelne opracované slaniny, údená slanina
a sušené údené mäsá musia spĺňať požiadavky na
kvalitu podľa vnútorného predpisu výrobcu a podľa
zásad správnej výrobnej praxe.
§ 52
T echnologický pr
oces výr
ob
y sur
o vých
proces
výro
by
suro
solených mias a tepelne opracovaných
solených mias
(1) Technologický proces výroby surových solených mias zahŕňa najmä tieto technologické operácie:
a) výber mäsovej suroviny,
b) nasolenie mäsovej suroviny,
c) údenie,
d) ochladenie na teplotu 5 oC až 7 oC.
(2) Technologický proces výroby tepelne opracovaných solených mias a tepelne opracovaných
slanín zahŕňa najmä tieto technologické operácie:
a) výber mäsovej suroviny,
b) nasolenie mäsovej suroviny,
c) tepelné opracovanie mäsovej suroviny pri teplote najmenej 70 o C vo všetkých častiach výrobku v trvaní najmenej 20 minút; ak ide o hydinové výrobky a tepelne opracované slaniny
v trvaní najmenej 10 minút,
d) ochladenie na teplotu 2 oC až 4 oC za čas individuálne určený pre každý druh výrobku podľa
zásad správnej výrobnej praxe.
(3) Technologický proces výroby údenej slaniny
zahŕňa najmä tieto technologické operácie:
a) výber surovej chrbtovej slaniny,
a) solenie na sucho,
b) údenie,
c) ochladenie na teplotu 12 oC.

(4) Tepelne opracované solené mäsá a tepelne
opracované slaniny možno údiť a dekorovať.
(5) Údená slanina môže byť s kožou alebo bez
kože.
§ 53
Označovanie surových solených mias
a tepelne opracovaných solených mias
V obchodnom názve mäsového výrobku musí
byť uvedená podskupina tejto skupiny mäsových
výrobkov, ako napr. „surové solené mäso“, „tepelne
opracované solené mäso“, „údená slanina“. Namiesto označenia „mäso“ možno uvádzať aj konkrétny trhový druh, ako napr. krkovička, karé a pod.
Ak sa daný druh výrobku údi alebo dekoruje, musí
sa uvádzať v obchodnom názve aj táto technologická operácia, ako napr. „údené surové solené mäso“, „údená surová solená krkovička“, „údené tepelne opracované solené mäso“, „dekorovaná tepelne opracovaná krkovička“.
§ 54
Manipulácia a uvádzanie do obehu
surových solených mias a tepelne
opracovaných solených mias
(1) Surové solené mäsá sa musia skladovať
a prepravovať pri chladiarenskej teplote najviac 7 oC.
(2) Tepelne opracované solené mäsá a tepelne
opracované slaniny sa musia skladovať a prepravovať pri chladiarenskej teplote najviac 4 oC.
(3) Údená slanina sa musí skladovať a prepravovať pri teplote najviac 12 oC.
(4) Surové solené mäsá a tepelne opracované
solené mäsá sa musia skladovať pri relatívnej vlhkosti vzduchu najviac 85 percent.
Ôsmy oddiel
Mäsové polokonzervy a mäsové konzervy
Mäsové polokonzervy
§ 55
Požiadavky na kvalitu mäsových polokonzerv
(1) Použité mäsové výrobky do náplne mäsových polokonzerv musia spĺňať požiadavky na kvalitu identické s požiadavkami na kvalitu ustanovenými individuálne pre každý druh mäsového výrobku alebo výrobkovú skupinu.
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(2) Mäsové polokonzervy musia spĺňať požiadavky na kvalitu individuálne pre každý druh mäsovej polokonzervy, ktoré upraví výrobca vnútorným predpisom a podľa zásad správnej výrobnej
praxe.
§ 56
T echnologický pr
oces výr
ob
y mäso
vých
proces
výro
by
mäsových
polokonzerv
(1) Na výrobu mäsových polokonzerv možno
používať mäsovú surovinu alebo mäsový výrobok,
len ak spĺňa požiadavky podľa tejto hlavy potravinového kódexu.
(2) Obaly na výrobu mäsových polokonzerv musia spĺňať požiadavky podľa § 7 dvadsiatej siedmej
hlavy tretej časti potravinového kódexu.
(3) Mäsová surovina alebo mäsový výrobok sa
musí podľa zásad správnej výrobnej praxe naplniť
do obalov, obaly sa musia uzatvoriť, pasterizovať,
ochladiť a skladovať pri teplote 2 oC až 4 oC.
(4) Podmienky pasterizácie určuje výrobca podľa charakteru mäsového výrobku a typu pasterizačného zariadenia.
§ 57
Označovanie mäsových polokonzerv
(1) V obchodnom názve mäsovej polokonzervy
alebo v jeho blízkosti sa musí uvádzať označenie
slovom „polokonzerva“ alebo „pasterizované“.
(2) Ak je mäsová polokonzerva s nálevom alebo
s iným tekutým alebo viskóznym prostredím, musí
byť v obchodnom názve uvedené označenie tohto
prostredia.
(3) V označení mäsových polokonzerv s nálevom alebo s iným tekutým alebo viskóznym prostredím sa musí uvádzať pevný podiel po odkvapkaní nálevu alebo iného prostredia.
(4) V označení mäsovej polokonzervy sa musia
uvádzať aj podmienky jej skladovania.
§ 58
Manipulácia a uvádzanie do obehu mäsových
polokonzerv
Mäsové polokonzervy sa musia skladovať a prepravovať pri teplote najviac 4 oC.

34

Mäsové konzervy
§ 59
Členenie a požiadavky na kvalitu mäsových
konzerv

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(1) Mäsové konzervy sa členia na tieto druhy:
hovädzie mäso vo vlastnej šťave,
bravčové mäso vo vlastnej šťave,
mleté mäso (corned beef),
luncheon meat,
paštéty,
mäsové nátierky,
ostatné mäsové konzervy.

(2) Mäsové konzervy - hovädzie mäso vo vlastnej šťave - v pevnom mäsovom podiele musia spĺňať tieto požiadavky na kvalitu:
a) množstvo celkových bielkovín bez kolagénu najmenej 15,5 hmotnostných percent,
b) množstvo kolagénu z celkových bielkovín najviac 20 hmotnostných percent,
c) hodnota pomeru množstva vody ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 3,6,
d) množstvo tuku najviac 12 hmotnostných percent,
e) podiel mäsa najmenej 58 hmotnostných percent,
f) podiel mäkkých šliach a koží najviac 10 hmotnostných percent.
(3) Mäsové konzervy - bravčové mäso vo vlastnej šťave - v pevnom mäsovom podiele musia spĺňať tieto požiadavky na kvalitu:
a) množstvo celkových bielkovín bez kolagénu najmenej 14,5 hmotnostných percent,
b) množstvo kolagénu z celkových bielkovín najviac 16 hmotnostných percent,
c) hodnota pomeru množstva vody ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 3,8,
d) množstvo tuku najviac 18,0 hmotnostných percent,
e) podiel mäsa najmenej 58 hmotnostných percent,
f) podiel mäkkých šliach a koží najviac 10 hmotnostných percent.
(4) Mäsové konzervy - mleté mäso (corned beef)
- musia spĺňať tieto požiadavky na kvalitu:
a) množstvo celkových bielkovín bez kolagénu najmenej 20 hmotnostných percent,
b) množstvo kolagénu z celkových bielkovín najviac 18 hmotnostných percent,
c) hodnota pomeru množstva vody ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 2,6,

d) hodnota pomeru množstva tuku ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 0,7.

§ 61
Označovanie mäsových konzerv

(5) Mäsové konzervy - luncheon meat - musia
spĺňať tieto požiadavky na kvalitu:
a) množstvo celkových bielkovín bez kolagénu najmenej 10,8 hmotnostných percent,
b) množstvo kolagénu z celkových bielkovín najviac 16 hmotnostných percent,
c) hodnota pomeru množstva vody ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 4,8,
d) hodnota pomeru množstva tuku ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 2,3.

(1) V obchodnom názve mäsovej konzervy alebo v jeho blízkosti sa musí uvádzať označenie slovom „konzerva“ alebo „termosterilizované“.

(6) Mäsové konzervy - paštéty musia spĺňať tieto
požiadavky na kvalitu:
a) hodnota pomeru množstva vody ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 5,0,
b) hodnota pomeru množstva tuku ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 3,0.
(7) Mäsové konzervy - mäsové nátierky musia
spĺňať tieto požiadavky na kvalitu:
a) hodnota pomeru množstva vody ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 6,0,
b) hodnota pomeru množstva tuku ku množstvu
celkových bielkovín, najviac 3,5.
(8) Ostatné mäsové konzervy musia spĺňať požiadavky na kvalitu individuálne pre každý druh mäsovej konzervy, ktoré upraví výrobca vnútorným
predpisom a podľa zásad správnej výrobnej praxe.
§ 60
T echnologický pr
oces výr
ob
y mäso
vých
proces
výro
by
mäsových
konzerv
(1) Na výrobu mäsových konzerv možno používať mäsovú surovinu alebo mäsové dielo, len
ak spĺňa požiadavky podľa tejto hlavy potravinového kódexu.
(2) Obaly na výrobu mäsových konzerv musia
spĺňať požiadavky ustanovené v § 7 dvadsiatej siedmej hlavy tretej časti potravinového kódexu.
(3) Suroviny sa musia podľa zásad správnej výrobnej praxe naplniť do obalov, obaly sa musia uzatvoriť, termosterilizovať, ochladiť a výrobok možno
skladovať pri teplote prostredia.
(4) Podmienky termosterilizácie mäsových konzerv určuje výrobca podľa charakteru výrobku a typu termosterilizačného zariadenia.

(2) Mäsové konzervy uvedené v § 59 ods. 1
písm. a) a b) musia mať označenú aj hmotnosť pevného mäsového podielu.
§ 62
Manipulácia a uvádzanie do obehu mäsových
konzerv
Mäsové konzervy sa musia skladovať v čistých,
suchých, vetraných skladoch chránených pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom.
Deviaty oddiel
Mäsové prípravky
§ 63
Členenie a požiadavky na kvalitu mäsových
prípravkov
(1) Mäsové prípravky (polovýrobky a polotovary)
sa podľa účelu použitia členia na typy hamburger,
párok, klobása a pod.; možno ich vyrábať ochutené rôznymi prísadami alebo prídavnými látkami.
(2) Mäsové prípravky musia spĺňať požiadavky
na kvalitu podľa vnútorného predpisu výrobcu a podľa zásad správnej výrobnej praxe.
(3) Požiadavky na kvalitu mäsových prípravkov
typu párku a klobásy, napr. klobása na pečenie,
ustanovuje § 19.
§ 64
T echnologický pr
oces výr
ob
y mäso
vých
proces
výro
by
mäsových
prípravkov
(1) Na výrobu mäsových prípravkov sa musí používať surovina podľa tejto hlavy potravinového kódexu.

a)
b)
c)
d)
e)

(2) Mäsový prípravok možno upravovať
solením,
marinovaním,
nakladaním,
korenením,
údením.
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(3) Mäsový prípravok typu párku alebo klobásy
sa nesmie údiť.
(4) Mäsové prípravky môžu byť chladené alebo
mrazené.
§ 65
Označovanie mäsových prípravkov
V obchodnom názve mäsového prípravku alebo
v jeho blízkosti sa musí uvádzať označenie slovami
„mäsový prípravok“
§ 66
Manipulácia s mäsovými prípravkami
a ich uvádzanie do obehu
(1) Chladené mäsové prípravky sa musia prepravovať, uchovávať a skladovať pri teplote -2 oC
až 4 oC.
(2) Dátum spotreby nebalených chladených mäsových prípravkov je 24 hodín od dátumu ich výroby.
(3) Na výrobu mäsových prípravkov z hydinového mäsa možno používať len mäso z hydiny chladenej vzduchom alebo chladenej sprejovaním.
Desiaty oddiel
V ý rrobky
obky z mäsa domácich
nepárnokopytníkov
§ 67
V ymedz
enie po
jmu
ymedzenie
pojmu
Výrobky z mäsa domácich nepárnokopytníkov
sú mäsové výrobky vyrábané čiastočne alebo výlučne z mäsa a vnútorností domácich nepárnokopytníkov.
§ 68
Požiadavky na kvalitu
Na výrobky z mäsa domácich nepárnokopytníkov sa vzťahujú ustanovenia tejto hlavy potravinového kódexu.
Jedenásty oddiel
Ostatné mäsové výrobky
§ 69
(1) Ostatné mäsové výrobky sú mäsové výrobky, ktoré nemožno zaradiť do skupín alebo podskupín podľa ustanovení tejto hlavy potravinového kódexu.
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(2) Medzi ostatné mäsové výrobky patria aj tepelne predpripravené (oparené)
a) hovädzie držky,
b) baranie držky,
c) teľacie okružie s držkou,
d) teľacie mulce,
e) teľacie nôžky.
(3) Ostatné mäsové výrobky musia spĺňať požiadavky na kvalitu podľa vnútorného predpisu výrobcu a podľa zásad správnej výrobnej praxe.
Dvanásty oddiel
Živočíšne tuky
§ 70
V ymedz
enie po
jmo
ymedzenie
pojmo
jmovv
(1) Škvarená bravčová masť je živočíšny tuk vyrábaný z tukového tkaniva ošípaných topením.
(2) Domáca škvarená bravčová masť je živočíšny tuk vyrábaný z chrbtovej slaniny a plstného
tuku ošípaných škvarením.
(3) Loj topený je živočíšny tuk vyrábaný z loja
hovädzieho dobytka, oviec, kôz a koní.
(4) Škvarená husacia masť a škvarená kačacia
masť je živočíšny tuk vyrábaný z husacieho tukového tkaniva alebo kačacieho tukového tkaniva oddeleného pri pitvaní husí alebo kačíc škvarením.
(5) Vytápanie tukov suchým spôsobom (škvarenie) je technologický proces, pri ktorom sa tukové
tkanivo rozpúšťa pôsobením tepla bez pridania vody.
(6) Vytápanie tukov mokrým spôsobom (topenie) je technologický proces, pri ktorom sa tukové
tkanivo rozpúšťa pôsobením tepla za prítomnosti
pary alebo vody.
(7) Číslo kyslosti tukov (ČKT) je množstvo mg
hydroxidu draselného (KOH) potrebného na neutralizáciu voľných mastných kyselín v jednom
grame tuku (mg KOH . g-1).
(8) Peroxidové číslo tuku (P.č.) je oporný bod
pre oxidatívny rozklad tukov, vyjadrené ako množstvo aktívneho kyslíka v milimoloch na jeden kg tuku
(mmol . kg-1).
(9) Množstvo voľných mastných kyselín (FFS)
v známom druhu tuku sa vypočíta vynásobením stanoveného čísla kyslosti tuku konštantou, ktorá sa

vzťahuje na prevládajúcu mastnú kyselinu. Konštanta je odvodená zo strednej mólovej hmotnosti
príslušnej prevládajúcej mastnej kyseliny. Množstvo
voľných mastných kyselín sa vyjadruje v hmotnostných percentách.
(10) Množstvo mydiel je množstvo zneutralizovaných mastných kyselín, vyjadrené v hmotnostných percentách.
(11) Nerozpustné nečistoty sú nečistoty (organické netukové látky, anorganické látky a cudzie
látky) nerozpustné v n-hexáne alebo petroléteri a neprchavé do 130 oC. Množstvo nerozpustných nečistôt sa vyjadruje v hmotnostných percentách.

charakteristická pre príslušný druh živočíšneho tuku
a spôsob vytápania, bez vedľajších príchutí a pachu.
§ 73
Fyzikálne a chemické požiadavky
na živočíšne tuky

a)
b)
c)
d)
e)

(12) Oškvarok je zvyšok tukového tkaniva vytápaného suchou cestou z tukového tkaniva ošípaných, husí alebo kačíc.

a)
b)

§ 71
Členenie živočíšnych tukov

c)
d)
e)

na
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(1) Živočíšne tuky sa podľa sortimentu členia
tieto skupiny:
škvarená bravčová masť,
domáca škvarená bravčová masť,
loj topený,
škvarená husacia masť,
škvarená kačacia masť,
oškvarky.

(2) Medzi živočíšne tuky sa taktiež zaraďujú potraviny vyrábané zo živočíšnych tukov a pomocných surovín a prídavných látok, pričom podiel použitého živočíšneho tuku musí byť najmenej 50
hmotnostných percent.
Požiadavky na kvalitu živočíšnych tukov
§ 72
Organoleptické požiadavky na živočíšne tuky
(1) Štruktúra jedlého tuku pri teplote od 18 oC
do 20 oC musí byť homogénna, hladká, pripúšťa sa
mierne krupicovitá.

(1) Číslo kyslosti tukov v mg KOH . g -1
škvarená bravčová masť
najviac 1,1
domáca škvarená
bravčová masť
najviac 1,0
loj topený
najviac 2,0
škvarená husacia masť
najviac 1,1
škvarená kačacia masť
najviac 1,1
(2) Peroxidové číslo v mmol . kg-1
škvarená bravčová masť
domáca škvarená
bravčová masť
loj topený
škvarená husacia masť
škvarená kačacia masť

najviac 4,0
najviac
najviac
najviac
najviac

4,0
4,0
4,0
4,0

(3) Hmotnostný podiel vody a prchavých
pri 105 oC v hmotnostných percentách
a) škvarená bravčová masť
najviac
b) domáca škvarená
bravčová masť
najviac
c) loj topený
najviac
d) škvarená husacia masť
najviac
e) škvarená kačacia masť
najviac

látok
0,25
0,30
0,25
0,70
0,70

(4) Nerozpustné nečistoty v hmotnostných percentách
a) škvarená bravčová masť
najviac 0,05
b) domáca škvarená
bravčová masť
najviac 0,50
c) loj topený
najviac 0,05
d) škvarená husacia masť
najviac 0,50
e) škvarená kačacia masť
najviac 0,50
(5) Množstvo mydiel v hmotnostných percentách
a) škvarená bravčová masť
najviac 0,005
b) loj topený
najviac 0,005

(2) Konzistencia škvarenej bravčovej masti pri
teplote od 18 oC do 20 oC musí byť mäkká, kompaktná, roztierateľná; loja topeného tvrdá, kompaktná
až drobivá; škvarenej husacej masti a škvarenej
kačacej masti riedka až polotekutá.

(6) Množstvo voľných mastných kyselín (ako
kyselina olejová) v hmotnostných percentách
a) škvarená bravčová masť
najviac 0,75
b) loj topený
najviac 1,25
c) škvarená husacia masť
najviac 1,25
d) škvarená kačacia masť
najviac 1,25

(3) Vôňa a chuť pri teplote od 18 oC do 20 oC je

(7) Epihydrinaldehyd v tukoch nie je prípustný.
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(8) Oškvarky a lisované oškvarky musia spĺňať
tieto požiadavky na kvalitu:
a) oškvarky
1. množstvo tuku
70 až 80 hmotnostných
percent,
2. množstvo vody
najviac 12 hmotnostných
percent,
b) lisované oškvarky
1. množstvo tuku
najmenej 20 hmotnostných percent,
2. množstvo vody
najviac 12 hmotnostných
percent.
(9) Potraviny vyrábané zo živočíšnych tukov,
pomocných surovín a prídavných látok musia spĺňať
požiadavky na kvalitu podľa vnútorného predpisu
výrobcu a podľa zásad správnej výrobnej praxe.

(3) Škvarená bravčová masť a topený loj sa
spravidla získavajú vytápaním tukového tkaniva
mokrým spôsobom.
(4) Domácu škvarenú bravčovú masť, škvarenú
husaciu masť a škvarenú kačaciu masť možno
získavať len vytápaním tukového tkaniva suchým
spôsobom.
(5) Na získavanie živočíšnych tukov sa nesmú
používať rozpúšťadlá.
(6) Oškvarky možno soliť 1 percentom jedlej soli;
možno ich aj lisovať.
§ 76
Označovanie živočíšnych tukov

§ 74
Suroviny na výrobu živočíšnych tukov

(1) V obchodnom názve alebo v jeho blízkosti
sa musí uvádzať aj označenie príslušnej skupiny
podľa § 71 ods.1.

(1) Suroviny na výrobu živočíšnych tukov musia
pochádzať z jatočných zvierat a hydiny, ktoré boli
orgánmi veterinárnej starostlivosti uznané za vhodné na potravinárske účely.

(2) Mrazené živočíšne tuky musia mať v obchodnom názve alebo v jeho blízkosti označenie
slovom „mrazený“.

(2) Tukové tkanivo, ako surovina na výrobu živočíšnych tukov, nesmie obsahovať krv ani nečistoty.
(3) Na výrobu živočíšnych tukov možno používať
len surovinu, ktorá bola do spracovania skladovaná
a prepravovaná za hygienických podmienok pri
teplote najviac 7 oC, ak sa nezhromažďuje a nezískava v rámci časového obmedzenia a teplotných
požiadaviek.
§ 75
T echnologický pr
oces výr
ob
y živ
očíšn
yc h
výro
by
živočíšn
očíšny
proces
tukov
(1) Technologický proces výroby živočíšnych
tukov zahŕňa najmä tieto technologické operácie:
a) triedenie suroviny,
b) rezanie suroviny,
c) vytápanie teplom, tlakom alebo inou vhodnou
metódou, po ktorej nasleduje oddelenie tuku cedením, odstreďovaním, filtráciou alebo inou
vhodnou metódou,
d) ochladenie na 40 oC a balenie,
e) ochladenie na teplotu 7 oC a menej.
(2) Vytápať živočíšne tuky suchým spôsobom
možno pri teplote najviac 135 oC v závislosti od
použitého druhu tukového tkaniva; vytápať živočíšne tuky mokrým spôsobom možno pri teplote
najviac 90 oC.
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(3) V obchodnom názve oškvarkov, okrem oškvarkov z tukového tkaniva ošípaných, sa musí uvádzať druh použitého tukového tkaniva, napr. husacie oškvarky.
Manipulácia a uvádzanie do obehu
živočíšnych tukov
§ 77
Balenie
Živočíšne tuky možno baliť len do zdravotne
neškodných a funkčne vyhovujúcich obalov; ako
prepravné obaly možno tiež používať dopravné
cisterny, sudy a pod.
§ 78
Skladovanie a preprava živočíšnych tukov
(1) Živočíšne tuky možno skladovať a prepravovať pri teplote najviac 7 oC.
(2) Mrazené jedlé tuky možno skladovať a prepravovať len pri teplote -18 oC a menej.
(3) Oškvarky sa musia skladovať, ak
a) sú vytápané pri teplote 70 oC a menej
1. pri chladiarenskej teplote 7 oC a menej, najviac 24 hodín od získania,
2. pri teplote -18 oC a menej, najviac 3 mesiace,

b) sú vytápané pri teplote vyššej ako 70 oC a obsahujú vodu v množstve 10 hmotnostných percent a viac
1. pri chladiarenskej teplote 7 oC a menej, najviac 48 hodín alebo v kombinácii času a teploty poskytujúcom rovnakú záruku kvality,
2. pri teplote -18 oC a menej, najviac 6 mesiacov,
c) sú vytápané pri teplote vyššej ako 70 oC a obsahujú vodu v množstve menej ako 10 hmotnostných percent, nie sú ustanovené žiadne špecifické požiadavky.
(4) Oškvarky možno uvádzať do obehu na priamu ľudskú spotrebu, okrem lisovaných oškvarkov,
ktoré možno používať len na potravinársku výrobu.

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky
R
oman K
ováč vv.. rr..
Roman
Ko

§ 79
Prechodné ustanovenie
Mäsové výrobky možno uvádzať do obehu v spotrebiteľských obaloch a v obchodných obaloch
s pôvodným označením do 31. decembra 2003.
§ 80
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2002, okrem
§ 19 ods. 2 písm. a) a b), ods. 3 písm. a) a b) a ods.
4 písm. a) a b), § 25 písm. a) a b), § 30 ods. 2 písm.
a) a ods. 3 písm. a), § 46 ods. 2 písm. a) a ods. 3
písm. a) a § 59 ods. 2 písm. a) a b), ods. 3 písm. a)
a b), ods. 4 písm. a) a b) a ods. 5 písm. a) a b),
ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004.

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
PPa
a v el K
oncoš vv.. rr..
Koncoš
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V Ý N O S
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 6. mája 2002 č. 1035/1/2002 - 100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca jedlé obilie a výrobky z obilia

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:
T R E T I A

Jedlé obilie
§2
V ymedz
enie po
jmo
ymedzenie
pojmo
jmovv

Č A S Ť

OSOBITNÉ POŽIAD
AVKY
POŽIADA
TRINÁSTA

Druhý oddiel

HLAVA

JEDLÉ OBILIE A VÝROBKY Z OBILIA
Prvý oddiel
Základné ustanovenia
§1
Úvodné ustanovenia

(1) Jedlé obilie sú vyzreté zrná obilnín, ktoré sú
po vymlátení a ďalších úpravách vhodné na priamu
ľudskú spotrebu; ide o zrná rodov a druhov rastlín
čeľade lipnicovité, a to pšenica, raž, jačmeň, proso,
pohánka, kukurica, láskavec (amarant) a ryža.
(2) Biologická kvalita jedlého obilia je súhrn
znakov vyjadrujúcich jeho klíčivosť.
(3) Prirodzená vôňa jedlého obilia je vôňa
zdravého a vyzretého obilia po zbere a pozberovej
úprave.

(1) Táto hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky (ďalej len „potravinový kódex”)
upravuje požiadavky na výrobu a na dovoz jedlého
obilia a výrobkov z obilia, na manipuláciu s nimi
a na ich uvádzanie do obehu.

(4) Cudzí pach jedlého obilia je neprirodzený
pach obilia, ktorý obmedzuje jeho použiteľnosť, ako
sú hnilobný pach, rozkladný pach, plesňový pach,
kvasný pach, zatuchnutý pach, pach po chemickom
ošetrení. Rozlišuje sa slabý, stredný a silný stupeň
cudzieho pachu obilia.

(2) Ak sa v tejto hlave potravinového kódexu
neustanovuje inak, vzťahujú sa na výrobu a na dovoz jedlého obilia a výrobkov z obilia, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu ustanovenia prvej a druhej časti potravinového kódexu1 ).

(5) Klíčivosť jedlého obilia je podiel počtu zŕn
schopných vytvoriť morfologické znaky klíčenia v
určenom čase za podmienok predpísaných príslušnou metódou k celkovému počtu zŕn.

(3) Táto hlava potravinového kódexu sa nevzťahuje na
a) obilie určené na výrobu múky, výrobu škrobu
a lepku,
b) sladovnícky jačmeň a obilie určené na výrobu
liehu a liehovín,
c) kŕmne obilie a osivá obilnín.
1) 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 (oznámenie č. 195/1996 Z. z.)
v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. decembra 1997 č. 557/1998 - 100 (oznámenie
č. 284/1998 Z. z.).
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(6) Muškovité zrná sú zrná obilnín napadnuté
škodcami v ktoromkoľvek štádiu ich vývoja alebo
škodcami poškodené zrná obilnín.
(7) Nečistoty sú nežiaduce zložky v príslušnom
druhu obilia. Medzi nečistoty patria
a) zlomky zŕn, t. j. všetky mechanicky poškodené
zrná, bez ohľadu na veľkosť poškodenia zrna,
ktorých jadro (endosperm) je čiastočne odkryté,
zrná poškodené pri mlátení a zrná bez klíčkov,
b) zrnové nečistoty
1. svrknuté zrná, t. j. zrná, ktoré po odstránení
všetkých nežiadúcich zložiek nečistôt prepadnú sitom s pozdĺžnymi otvormi určenej
šírky, ako sú

1.1. zrná poškodené mrazom,
1.2. nedozreté (zelené) zrná,
2. zrná iných obilnín,
3. zrná poškodené škodcami, t. j. zrná vyžraté
škodcami alebo zrná napadnuté hmyzom,
4. zrná poškodené teplom, t. j. zrná poškodené
sušením vykazujúce zrejmú zmenu farby
obalu (oplodia) s neporušeným jadrom (endospermom),
c) škvrnité zrná, vrátane zŕn napadnutých fuzariózou, sú sfarbené do hneda až do hnedo-čierna na inom mieste ako na klíčku; zrná napadnuté fuzariózou majú zrná osemenia napadnuté
hubou Fusarium mycelium , sú mierne scvrknuté, vráskovité, majú nepravidelné škvrny ružové alebo biele s nejasne ohraničeným okrajom,
d) naklíčené zrná sú zrná, ktoré vykazujú zreteľné
zmeny uľahčujúce odlíšenie klíčiaceho zrna od
ostatného zrna a na ktorých je voľným okom viditeľný korienok alebo klíčok,
e) ostatné nežiaduce zložky (ostatné nečistoty) sú
1. cudzie semená, t. j. semená všetkých kultúrnych rastlín a divo rastúcich rastlín iných
ako zrná obilnín vrátane škodlivých semien,
2. poškodené zrná, t. j. zrná s narušeným jadrom, ktoré nie sú vhodné na ľudskú spotrebu,
ako sú zrná poškodené teplom s porušeným
jadrom a zrná, ktorých obal je sfarbený do
sivohneda až čierna a prierez je sfarbený
do žltosiva až hnedočierna,
3. cudzorodé zložky, a to
3.1. materiál, ktorý zostane na site s pozdĺžnymi otvormi o šírke 3,5 mm, okrem
zŕn iných obilnín a najmä veľkých zŕn
základnej obilniny,
3.2. materiál, ktorý prepadne sitom s pozdĺžnymi otvormi o šírke 1,0 mm, ako sú
kamienky, piesok, mŕtve škodce a ich
časti, časti stebiel, plevy a iné, ktoré prepadnú sitom s pozdĺžnymi otvormi o šírke 3,5 mm a zachytia sa na site s pozdĺžnymi otvormi o šírke 1,0 mm,
3.3. plevy,
3.4. námeľ, t. j. zrno premenené na sklerócium huby kyjaničky purpurovej ( Clavices purpurea Fries.) v tvare podlhovastého čierneho telieska.
(8) Škodlivé semená sú jedovaté a zdraviu škodlivé semená burín, a to najmä kúkoľ poľný ( Agrostemma githago L. ), hlaváčik letný ( Adonis aestivalis L. ), čermeľ roľný ( Malampyrum arvense L. ),
štrkač ( Rhinathus L. ), stoklas obilný ( Bromus secalius L. ), mätonoh mámivý ( Lolium temulentum
L. ), ricín obyčajný ( Ricinus vulgaris L. ), lipkavec

obyčajný ( Galium aparine L. ), rozmnožovacie cibuľky divorastúcich cesnakov (napr. cesnak guľovitý ( Allium rotundum L. ), cesnak guľatohlavý
(Allium sphaerocephalum L.), cesnak poľný (Allium
vineale L. )) a zrná napadnuté chorobami alebo
škodcami, ako sú námeľ, háďatko pšeničné (Tylenchus tritici Bauer), chlamydospóry (sneťové guličky)
sneti mazľavej (rod Tillitia ), sklerócie (hľuzenky),
biela hniloba ( Sclerotinia sclerotiorum Lib. ).
(9) Ryža nelúpaná sú vymlátené nelúpané obilky ryže s celistvou vrchnou šupkou (pluchou).
(10) Ryža pololúpaná (natural) sú zrná ryže zbavené vrchnej šupky.
(11) Ryža lúpaná sú zrná ryže zbavené všetkých
častí oplodia a osemenia a čiastočne i klíčkov.
(12) Dlhozrnná ryža je ryža, ktorej zrno je v priemere 6 mm dlhé a pomer jeho dĺžky a šírky je spravidla viac ako 3.
(13) Strednozrnná ryža je ryža, ktorej priemerná
dĺžka zrna je najmenej 5,2 mm a najviac 6,0 mm
a pomer jeho dĺžky a šírky je spravidla 2 až 3.
(14) Guľatozrnná ryža je ryža, ktorej zrno je v priemere menej ako 5,2 mm dlhé a pomer dĺžky a šírky
zrna je spravidla menej ako 2.
(15) Zlomky zrna ryže sú časti zŕn ryže menšie
ako polovica zrna.
(16) Chybné zrná lúpanej ryže sú zrná
a) nezrelé (zelenasté až zelené), nevyvinuté,
b) kriedovo biele a glutinózne; nie sú sklovité a tlakom sa rozpadajú na biely prášok,
c) neprimerane sfarbené, napr. žltasté, žlté, hnedé
a sfarbené do čierna,
d) červené (celé zrná ryže alebo jej zlomky s nedostatočne odstráneným osemením, ktoré sa prejavuje súvislým červeným zafarbením, ktoré nesmie presahovať viac ako jednu štvrtinu plochy
zrna), alebo zrná s červenými žilkami alebo
prúžkami, ktoré môžu pokrývať polovicu alebo
viac ako polovicu dĺžky zrna, pričom nesmú pokrývať viac ako jednu štvrtinu celkovej plochy
zrna.
§3
Členenie jedlého obilia
(1) Jedlé obilie sa člení na tieto druhy:
a) pšenica potravinárska
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

j)

1. pšenica letná ( Triticum aestivum L. ),
2. pšenica tvrdá ( Triticum durum L. ),
3. pšenica špalda ( Triticum spelta L.) ,
raž siata, ozimná forma (Secale cereale L .),
jačmeň siaty ( Hordeum vulgare L .),
ovos nahý ( Avena nuda L. ),
proso siate ( Panicum miliaceum L. ),
cirok dvojfarebný (Sorghum bicolor L. ),
kukurica ( Zea mays L. )
1. kukurica konský zub ( Zea mays , convarieta
indentata ),
2. kukurica pukancová ( Zea mays , convarieta
everta ),
3. kukurica cukrová ( Zea mays , convarieta sacharata ),
pohánka streliciová ( Phagophyrum esculentum
L. ),
ryža siata (Oryza sativa L.)
1. ryža dlhozrnná,
2. ryža strednozrnná,
3. ryža guľatozrnná,
kultúrne druhy láskavca ( Amaranthus cruentus
L., Amaranthus hypochondriacus L., Amaranthus caudatus L., Amaranthus paniculatus L. ).

ryžu výberovú, biela, krémová, slabo žltá až
slabo šedá, ak ide o ryžu I. triedy kvality a II.
triedy kvality,
c) vôňa - charakteristická pre ryžu.

(2) Ryža sa podľa spôsobu spracovania člení

(7) Jedlé obilie nesmie javiť známky kazenia
činnosťou mikroorganizmov, plesní alebo inou biologickou činnosťou, ako napr. klíčením.

na
a) lúpanú,
b) pololúpanú (natural),
c) predvarenú.
(3) Ryža sa podľa triedy kvality člení na
a) výberovú,
b) I. triedu kvality,
c) II. triedu kvality.
§4
Požiadavky na kvalitu

a)
b)
c)
d)
e)

(1) Jedlé obilie musí byť
zrelé,
zdravé,
čisté,
bez cudzích pachov a príchutí,
nepoškodené zberom ani pozberovou úpravou.

(2) Jedlé obilie, okrem ryže, musí spĺňať požiadavky na kvalitu uvedené v prílohe č. 1 k tejto hlave
potravinového kódexu.
(3) Ryža musí spĺňať požiadavky na kvalitu
uvedené v prílohe č. 2 k tejto hlave potravinového
kódexu.
(4) Ryža musí spĺňať tieto organoleptické
požiadavky:
a) vzhľad - zdravé a čisté zrná rovnakého druhu,
b) farba - biela, krémová až slabo šedá, ak ide o
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(5) Ryža po tepelnej úprave musí spĺňať tieto
organoleptické požiadavky:
a) farba - biela až krémová, ak ide o ryžu výberovú,
biela, krémová až slabo žltá, ak ide o ryžu I.
triedy kvality, biela, krémová, slabo žltá až slabo
šedá, ak ide o ryžu II. triedy kvality,
b) varivosť - rovnomerne varivá,
c) konzistencia po tepelnej úprave - sypká, ak ide
o ryžu výberovú, sypká až mierne lepivá, ak ide
o ryžu I. triedy kvality a II. triedy kvality,
d) chuť - charakteristická pre ryžu,
c) vôňa - ryžová.
(6) Za príslušný druh jedlého obilia sa považuje
obilie, ktoré obsahuje najmenej 98 hmotnostných
percent príslušného druhu obilia zbaveného nečistôt; obilie, ktoré obsahuje menej ako 98 hmotnostných percent príslušného druhu obilia a ďalšie
druhy obilia je zmes obilia.

(8) Jedlé obilie musí byť bez škodcov v ktoromkoľvek štádiu ich vývoja.
§5
Označovanie
(1) V obchodnom názve jedlého obilia sa musí
uvádzať jeho začlenenie podľa § 3 ods. 1.
(2) V obchodnom názve ryže alebo v jeho blízkosti musí byť uvedený tvar zrna, trieda kvality a spôsob spracovania.
(3) Ak ide o predvarenú ryžu, v označení sa musí
uvádzať aj návod na jej prípravu.
§6
Balenie
(1) Pri balení jedlého obilia do obalov sa musí
dodržiavať deklarovaná hmotnosť. Ak ide o spotrebiteľsky balené jedlé obilie, ktoré nie je označené
symbolom „e“ 2 ), prípustné sú tieto hmotnostné
odchýlky:
2) Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení.

Deklarovaná
hmotnosť
v gramoch

nad
nad
nad
nad
nad

50
120
250
1000
2500

Najväčšia
prípustná odchýlka
od deklarovanej
hmotnosti, vyjadrená
v % hmotnosti

do 50
do 120
do 250
do 1000
do 2500

-

10
5
4
3
2
1

(2) Väčšia ako deklarovaná hmotnosť jedlého
obilia je prípustná.
§7
Skladovanie
Jedlé obilie sa musí skladovať v suchých,
vzdušných a vetraných skladoch.
Tretí oddiel
Mlynské výrobky z obilia
§8
V ymedz
enie po
jmo
ymedzenie
pojmo
jmovv
(1) Mlynské výrobky z obilia (ďalej len „mlynské
výrobky“) sú výrobky získané viacstupňovým mlynským spracovaním zrna obilnín určeného na ľudskú
spotrebu.
(2) Mlynské spracovanie obilia (mletie) je technologická fáza spracovania zrna obilnín pozostávajúca z mechanických operácií založených na postupnom drvení zrna obilnín s následným triedením
a čistením; zrno možno drviť úderom, tlakom, strihom, rozotieraním alebo ich kombináciou.
(3) Múka je mlynský výrobok získaný mletím
zrna obilnín; je tvorený prevažne endospermom zrna obilnín a triedený podľa veľkosti častíc, množstva
minerálnych látok a druhu použitého obilia.
(4) Celozrnná múka je mlynský výrobok získaný
viacstupňovým mletím; tvorený je endospermom
zrna obilnín a vyšším podielom obalových častíc.
(5) Pšeničná múka Graham je mlynský výrobok
získaný mletím zrna obilnín spravidla v jednom stupni.
(6) Trhanka je mlynský výrobok získaný miernym a opatrným rozdrvením zrna obilnín.
(7) Vločky sú mlynský výrobok získaný priečnym
rezaním a stláčaním olúpaného a napareného zrna
obilnín.
(8) Krúpy sú mlynský výrobok získaný obrú-

sením zrna obilnín alebo častí zrna obilnín, ako
napr. zrna jačmeňa alebo zrna ovsa.
(9) Klíčky sú zárodky novej rastliny v zrne obilnín
s časťami endospermu s jemnými obalovými časťami prichytenými na klíčkoch; získavajú sa pri výrobe
múky ako vedľajší produkt.
(10) Otruby sú vonkajšie obaly zrna obilnín a časti zrna pšenice, z ktorých bola podstatná časť endospermu odstránená; získavajú sa pri mletí ako vedľajší produkt.
(11) Zrnitosť (granulácia) je pomerné zastúpenie častíc určitej veľkosti v mlynskom výrobku; stanovuje sa preosievaním za podmienok príslušnej
metódy na normalizovaných sitách.
(12) Očkovitosť je počet odlišne sfarbených častíc (očiek) na 10 cm 2 plochy skúšanej vzorky mlynského výrobku.
(13) Sedimentačná hodnota (SDS test) je objem
sedimentu, ktorý sa získa pôsobením dodecilsulfátu sodného v slabo kyslom prostredí na suspenziu
pšeničného šrotu alebo múky; vyjadruje sa v mililitroch.
(14) Sklovitosť je schopnosť zŕn prepúšťať svetelné lúče.
(15) Titrovateľné kyseliny (kyslosť) je množstvo
látok kyslej povahy stanovené titráciou.
(16) Mokrý lepok je podiel vo vode nerozpustných pšeničných bielkovín stanovený vypraním za
podmienok príslušnej metódy.
(17) Číslo poklesu je čas poklesu normalizovaného telesa za podmienok stanovených príslušnou
metódou; vyjadruje α-amylázovú aktivitu zrna obilnín.
(18) Mlynské obilné zmesi sú zmesi mlynských
výrobkov a ďalších sypkých zložiek, v ktorých podiel
mlynských výrobkov je spravidla najmenej 50 hmotnostných percent; na ľudskú spotrebu sú určené
po tepelnej úprave, ako sú palacinky v prášku, piškótové cesto v prášku a kypriaci prášok do pečiva.
(19) Instantné mlynské výrobky sú mlynské
výrobky vyrábané špeciálnym technologickým postupom a na ľudskú spotrebu sú určené po ich rehydratácii v kvapaline; nemusia sa tepelne upravovať.
§9
Členenie mlynských obilných výrobkov
Mlynské výrobky sa členia na tieto skupiny,
podskupiny a najmä na tieto trhové druhy:
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Č.
1.

Mlynský výrobok
Mlynské výrobky zo
zrna potravinárskej
pšenice letnej

Skupina

Podskupina

Trhový druh

krupica

jemná
hrubá

Pšeničná krupica detská dehydrovaná
Pšeničná krupica hrubá

múka

hrubá
polohrubá
hladká

Pšeničná múka hrubá Zlatý klas
Pšeničná múka polohrubá výberová
Pšeničná múka hladká špeciál 00 Extra
Pšeničná múka hladká T 650
Pšeničná múka celozrnná špeciál stredná
Pšeničná múka Graham

celozrnná
klíčky

Pšeničné klíčky
Pšeničné klíčky dehydrované

otruby

Pšeničné otruby špeciálne

vločky

neochutené

Pšeničné vločky jemné
Pšeničné vločky hrubé

ochutené
2.

Mlynské výrobky zo
zrna potravinárskej
raže

múka

celozrnná

Ražná múka celozrnná stredná

vločky

neochutené

Ražné vločky jemné
Ražné vločky hrubé

ochutené
3.

Mlynské výrobky
zo zrna
potravinárskeho ovsa

múka

celozrnná

Ovsená múka celozrnná jemná výberová

vločky

neochutené

Ovsené vločky výberové
Ovsené vločky hrubé
Ovsené vločky jemné

ochutené

4.

5.

Mlynské výrobky
zo zrna potravinárskej
kukurice
Mlynské výrobky
zo zrna
potravinárskeho
jačmeňa

krúpy

Ovsené krúpy

otruby

Ovsené otruby

múka

Kukuričná múka

krupica

Krupica kukuričná špeciál

krúpy

Jačmenné krúpy malé
Jačmenné krúpy stredné
Jačmenné krúpy veľké
Preličky
Lámanka

vločky
Mlynské výrobky
z prosa
6.

Jačmené vločky jemné
Jačmenné vločky hrubé

ochutené
pšeno

Mlynské výrobky iné
7.

neochutené

mlynské obilné
zmesi
instantné obilné
výrobky

lúpané leštené zrno

§ 10
Požiadavky na kvalitu
(1) Požiadavky na kvalitu mlynských výrobkov
sú uvedené v prílohách č. 3 až 8 k tejto hlave potravinového kódexu.
(2) Mlynské obilné zmesi a instantné mlynské
výrobky môžu mať vlhkosť najviac 15,0 hmotnostných percent.
(3) Farba, vôňa a chuť musia byť charakteristické pre daný druh mlynského výrobku.
(4) Mlynské výrobky z obilia nesmú obsahovať
škodcov v ktoromkoľvek štádiu ich vývoja.
§ 11
Označovanie
(1) V obchodnom názve mlynských výrobkov
musí byť uvedené ich začlenenie do skupiny, podskupiny a trhového druhu podľa § 9, ako aj názov
druhu obilia, z ktorého boli vyrobené.
(2) V označení mlynskej obilnej zmesi a v označení instantného mlynského výrobku sa musí uvádzať odporúčaný spôsob ich použitia a návod na
ich prípravu.
(3) V označení mlynského výrobku z tvrdej pšenice musí byť uvedené označenie slovami „z tvrdej
pšenice“.

(1) Pri balení mlynských výrobkov do obalov
sa musí dodržiavať deklarovaná hmotnosť. Ak ide
o spotrebiteľsky balené mlynské výrobky, ktoré nie
je označené symbolom „e“ 2 ) , prípustné sú tieto
hmotnostné odchýlky:

nad 250
nad 500
nad 2000

do
do
do
do

250
500
2000
5000

Mlynské výrobky sa musia skladovať v suchých,
vzdušných a dobre vetraných skladoch na roštoch
alebo paletách najmenej 10 cm nad podlahou a najmenej 10 cm od steny.
Štvrtý oddiel
Cestoviny
§ 14
V ymedz
enie po
jmo
ymedzenie
pojmo
jmovv
(1) Cestoviny sú potraviny vyrábané tvarovaním
nekysnutého a chemicky nekypreného cesta, pripraveného z mlynských výrobkov, najmä z múk pšenice letnej alebo pšenice tvrdej, alebo ich zmesi
a z vody, s možným prídavkom iných zložiek, ktoré
ovplyvňujú ich chuť, vzhľad, konzistenciu alebo zvyšujú ich výživovú hodnotu. Možno ich vyrábať
v rôznych tvaroch a rozmeroch nesušené alebo sušené; možno ich používať najmä ako závarku do
polievok, ako prílohu k jedlám alebo ako samostatné jedlo. Pred použitím sa varia alebo prípadne
inak tepelne upravujú.
(2) Sušené cestoviny sú cestoviny, ktoré po vytvarovaní a vysušení môžu obsahovať vodu v množstve najviac 13 hmotnostných percent.
(3) Nesušené cestoviny sú cestoviny, ktoré
obsahujú vodu v množstve najmenej 20 hmotnostných percent a najviac 30 hmotnostných percent.

§ 12
Balenie

Deklarovaná
hmotnosť
v gramoch

§ 13
Skladovanie a preprava

Najväčšia
prípustná odchýlka
od deklarovanej
hmotnosti, vyjadrená
v % hmotnosti
-

4
2
1
0,5

(2) Väčšia ako deklarovaná hmotnosť mlynských výrobkov je prípustná.

(4) Cestoviny vaječné sú cestoviny vyrábané
s prídavkom vajec.
(5) Cestoviny bezvaječné sú cestoviny vyrábané
bez prídavku vajec.
(6) Cestoviny zo pšenice tvrdej (semolinové) sú
cestoviny vyrábané len z múky pšenice tvrdej (semoliny) bez pridania vajec.
(7) Cestoviny celozrnné sú cestoviny, v ktorých
podiel celozrnnej múky je najmenej 50 hmotnostných percent. Vyrábajú sa z celozrnnej múky zo
pšenice letnej alebo z celozrnnej múky zo pšenice
tvrdej alebo z ich zmesi, ako aj z múky zo pšenice
letnej alebo z múky zo pšenice tvrdej.
(8) Cestoviny s prísadami sú cestoviny vyrábané
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s prídavkom zložiek v takom množstve, ktoré im dá
charakteristickú chuť alebo charakteristickú farbu,
ako napr. zelenina alebo korenie. Na ich výrobu
možno používať len čerstvú zeleninu alebo fyzikálnymi spôsobmi konzervovanú zeleninu.
(9) Cestoviny plnené sú cestoviny s náplňou;
napr. s mäsom, údeninou, mliečnymi výrobkami,
marmeládou, lekvárom, zeleninou.
(10) Cestoviny so zvýšeným podielom vlákniny
sú cestoviny, v ktorých množstvo vlákniny je najmenej o 20 % väčšie ako v ostatných cestovinách.
(11) Cestoviny bezgluténové (bezlepkové) sú
cestoviny, ktoré spĺňajú požiadavky podľa § 238
siedmeho oddielu siedmej hlavy potravinového kódexu.

d)
e)
i)
j)

grahamové,
ryžové,
bezlepkové,
iné.

(3) Podľa obsahu vody a spôsobu prípravy sa
cestoviny členia na cestoviny
a) s u š e n é ,
b) nesušené,
c) iné.
(4) Cestoviny podľa odsekov 1 až 3 možno
vyrábať aj
a) s prísadami,
b) obohatené, napr. vitamínmi alebo bielkovinami,
c) plnené,
d) so zvýšeným podielom vlákniny,
e) mrazené,
f) iné.

(12) Varivosť cestoviny je čas v minútach potrebný na uvarenie cestoviny; závisí od tvaru, veľkosti a hrúbky steny cestoviny.

§ 16
Suroviny

(13) Rozvarivosť cestoviny je nežiadúca vlastnosť cestoviny, ktorej sa počas varenia narušuje
tvar a súdržnosť a cesto sa mení na jemnú vodnú
suspenziu.

(1) Na výrobu cestovín sa používajú najmä tieto
suroviny:
a) pšeničná múka cestovinárska,
b) pitná voda,
c) pasterizovaná vaječná hmota.

(14) Lepkavosť cestoviny je nežiadúca vlastnosť
cestoviny, ktorej konzistencia po uvarení a prepláchnutí studenou vodou je lepivá.
(15) Očkovitosť cestoviny je počet odlišne sfarbených očiek na 10 cm2 plochy skúšanej rozomletej
suchej cestoviny. Očká sú úlomky obalových častí
obilného zrna, ktoré prešli do múky pri mlynskom
spracúvaní obilnín.
(16) Zlomkovitosť cestovín je množstvo polámaných alebo inak poškodených cestovín, ktoré
svojím tvarom alebo rozmerom nezodpovedajú pôvodnému výrobku; vyjadruje sa v percentách.
§ 15
Členenie cestovín
(1) Podľa obsahu vajec sa cestoviny členia na
cestoviny
a) vaječné,
b) bezvaječné.

na
a)
b)
c)
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(2) Podľa použitej suroviny sa cestoviny členia
cestoviny
pšeničné,
semolinové,
celozrnné,

(2) Z ostatných surovín, prísad a prídavných látok možno na výrobu cestovín používať najmä pšeničnú múku cestovinársku celozrnnú, kukuričnú
múku, ďalšie druhy jedlých mlynských výrobkov,
zeleninu, kakao a iné.
(3) Na prifarbovanie cestovín možno používať
len prírodné farbivá.
(4) Na výrobu cestovín možno používať kyselinu
mliečnu v množstve najviac 0,25 hmotnostných
percent z hmotnosti cesta.
(5) Použitie nepasterizovanej vaječnej hmoty je
zakázané.
(6) Spracúvať vajcia na vaječnú hmotu v priestoroch prevádzkarne na výrobu cestovín možno
len so súhlasom orgánu na ochranu zdravia.
Požiadavky na kvalitu
§ 17
Organoleptické požiadavky
(1) Cestoviny sa posudzujú v surovom stave i
po uvarení.

(2) Cestoviny v surovom stave musia spĺňať tieto
organoleptické požiadavky:
a) tvar nedeformovaný, zodpovedajúci druhu cestoviny, nesmie obsahovať prímesi iných tvarov
a druhov cestovín,
b) farba svetlá, prirodzene cestovinová, ak ide o vaječné cestoviny svetložltá, ak ide o cestoviny
semolinové farba jantárová a ak ide o cestoviny
s prísadami farba musí zodpovedať použitým surovinám a prídavným látkam,
c) povrch hladký, kompaktný, bez trhlín, môže byť
mierne múčny,
d) lom, ak ide o neplnené cestoviny, sklovitý s prihliadnutím na použitú surovinu, ak ide o cestoviny valcované, môže byť lom aj slabo múčny.
(3) Na výrobu vaječných cestovín sa musí
používať pasterizovaná vaječná hmota zo slepačích
vajec v množstve zodpovedajúcom najmenej jednému slepačiemu vajcu na jeden kg múky; množ-

stvu jedného vajca zodpovedá 10,4 g pasterizovanej sušenej vaječnej hmoty alebo 45 g pasterizovanej tekutej vaječnej hmoty.
(4) Cestoviny uvarené podľa návodu musia mať
príjemnú vôňu a chuť bez cudzích pachov a príchutí;
nesmú sa rozvárať, nesmú byť lepivé a musia si
zachovať svoj tvar.
(5) Ak ide o cestoviny s prísadami, tieto musia
mať po uvarení vôňu a chuť charakteristickú po použitej surovine a pridanej zložke; nesmú sa rozvárať, nesmú byť lepivé a musia si zachovať svoj
tvar.
§ 18
Fyzikálne a chemické požiadavky
(1) Cestoviny (§ 15) musia spĺňať tieto požiadavky:
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Cestoviny

Vlhkosť

Titrovateľné

Počet očiek

Množstvo jedlej soli

v hmotnostných

kyseliny

vyjadrenej

percentách

v mmol/kg,

hmotnostných percentách

najviac

NaCl, najviac

v

Piesok

2

na cm ,

v sušine

najviac

v hmotnostných
percentách,
najviac

a) sušené

najviac 13

b) nesušené

najmenej 20

65

1,0

40

0,15

a

65

1,0

40

0,15

a

65

1,0

40

0,15

a

65

1,0

40

0,15

70

2,0

40

0,15

najviac 30
c) zmrazené

najmenej 20
najviac 38

d) balené vákuovo alebo

najmenej 20

balené

najviac 38

v

ochrannej atmosfére
e) s náplňou

podľa a) až d)

(2) Očkovitosť sa nezisťuje, ak ide o cestoviny,
na výrobu ktorých sa použila celozrnná múka alebo
grahamová múka.
§ 19
T echnologické oper
ácie
operácie
Cestoviny sa vyrábajú najmä
a) lisovaním (pretláčaním) pripraveného cesta cez
tvarovaciu matricu, odrezaním na požadovanú
dĺžku a sušením, ak ide o sušené cestoviny,
b) valcovaním pripraveného cesta, vypichovaním
cesta alebo rezaním cesta a sušením, ak ide o
sušené cestoviny.
§ 20
Označovanie
(1) V obchodnom názve cestovín sa musí uvádzať označenie podľa § 15.
(2) V označení vaječných cestovín sa musí uvádzať množstvo použitej vaječnej hmoty v prepočte
na celé vajcia a na 1 kg múky.

(3) Pri balení cestovín do obalov sa musí dodržiavať deklarovaná hmotnosť. Ak ide o spotrebiteľsky balené cestoviny, ktoré nie sú označené symbolom „e“2 ), prípustné sú tieto hmotnostné odchýlky:
Deklarovaná
hmotnosť
v gramoch

nad 250
nad 500
nad 2000

Najväčšia
prípustná odchýlka
od deklarovanej
hmotnosti, vyjadrená
v % hmotnosti

do 250
do 500
do 2000

-

6
4
2
1

(4) Väčšia ako deklarovaná hmotnosť cestovín
je prípustná.
§ 22
Skladovanie
(1) Sušené neplnené cestoviny a plnené cestoviny sa musia skladovať a uchovávať na podložkách
v suchých skladoch oddelene od aromatických látok a vo vzdialenosti najmenej 10 cm od steny.

(3) Ak ide o cestoviny o množstve vody najmenej
20 hmotnostných percent a najviac 30 hmotnostných percent, v ich označení sa musí zreteľne uvádzať označenie slovom „nesušené“ a podmienky
ich skladovania.

(2) Nesušené cestoviny sa skladujú v chladených skladoch.

(4) Ak ide o cestoviny s náplňou, v ich označení
sa musí uvádzať označenie o použitej náplni.

(4) Cestoviny vákuovo balené alebo balené v inertnej atmosfére sa musia skladovať v chladných skladoch.

(5) Ak sú cestoviny balené do nepriehľadného
obalu, v ich označení sa musí uvádzať tvar cestovín.
(6) Ak ide o cestoviny balené v ochrannej atmosfére alebo o cestoviny vákuovo balené, v označení
sa musí uvádzať časový údaj, do ktorého sa po
otvorení obalu odporúčajú spotrebovať.

(3) Mrazené cestoviny sa musia skladovať v mraziarenských skladoch.

(5) Cestoviny nesušené, cestoviny mrazené,
cestoviny vákuovo balené alebo cestoviny balené
v ochrannej atmosfére sa musia prepravovať v izotermických obaloch alebo v izotermických dopravných prostriedkoch.
Piaty oddiel

(7) V označení cestovín sa musí uvádzať aj návod na ich prípravu.
(8) V označení cestovín podľa § 15 ods. 4 písm.
b), musí sa uvádzať množstvo pridanej zložky na
100 g výrobku.

Pekárske výrobky
§ 23
V ymedz
enie po
jmo
ymedzenie
pojmo
jmovv

(1) Cestoviny možno uvádzať do obehu len balené.

(1) Pekárske výrobky sú výrobky vyrábané z
mlynských výrobkov z obilia s prídavkom vody,
droždia a ďalších surovín, prísad a prídavných látok.
Vyrábajú sa z múky a ďalších zložiek príslušnými
technologickými operáciami a tepelne sa opracúvajú tak, aby boli vhodné na ľudskú spotrebu.

(2) Obal na cestoviny nesmie svojou farbou
vizuálne skresľovať farbu cestovín.

(2) Chlieb je biologicky kyprený pekársky výrobok. Vyrába sa z múky, vody, droždia a ďalších zlo-

§ 21
Balenie
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žiek v tvare veky alebo bochníka o hmotnosti viac
ako 400 g; ak je chlieb krájaný alebo porciovaný
môže mať aj nižšiu hmotnosť.
(3) Pečivo je biologicky kyprený pekársky
výrobok dennej spotreby. Vyrába sa z múky, vody,
droždia a ďalších zložiek v rôznych tvaroch, hladké
alebo narezané, neposypané alebo posypané o hmotnosti najviac 400 g bez tuku a cukru alebo s prísadou menej ako 10 kg tuku alebo menej ako 5 kg
cukru na 100 kg múky.
(4) Banketky sú príležitostné pekárske výrobky
patriace do skupiny pečiva o hmotnosti najviac
25 g.
(5) Jemné pečivo je biologicky kyprený alebo
chemicky kyprený pekársky výrobok v rôznych tvaroch a hmotnostiach, neposypané alebo posypané,
plnené alebo neplnené, s prísadou najmenej 10 kg
tuku alebo 5 kg cukru na 100 kg múky.
(6) Ostatné pekárske výrobky sú také výrobky,
ktoré nemajú charakter chleba, pečiva alebo jemného pečiva, majú odlišnú technológiu výroby a nemožno ich jednoznačne zaradiť do predchádzajúcich skupín.
(7) Biologické kyprenie je technologická operácia, počas ktorej sa činnosťou kvasiniek v ceste
vytvára kypriaci plyn, chuťové a aromatické látky.
(8) Špeciálny chlieb a špeciálne pečivo sú výrobky vyrobené zo pšeničných, ražných alebo celozrnných múk, ich zmesí a prísad, ako sú lecitín,
sója, slnečnica, klíčky.
(9) Soletky sú tenké tyčinky o priemere spravidla
3 mm až 6 mm.
(10) Grissiny sú hrubšie tyčinky o priemere
spravidla 10 mm až 15 mm.
(11) Krudon je upečený a vysušený kus cesta,
ktorý sa zomieľa na strúhanku.
(12) Klonky sú kúsky cesta rovnakej hmotnosti,
z ktorých sa formuje pečivo.
(13) Restovanie je technologická operácia sušenia suchárov počas ktorej sa striedka pôvodne
bielej farby vysuší a zafarbí do zlatohneda.
(14) Starnutie chleba a starnutie pečiva je proces, pri ktorom počas skladovania, ďalšej manipulácie a uvádzaní do obehu prebiehajú zmeny v kvalite striedky a kôrky v dôsledku retrogradácie škrobu a migrácie vlhkosti zo striedky do kôrky.

(15) Nitkovitosť chleba a pečiva je choroba, ktorú spôsobujú baktérie Bacillus mesentericus a Bacillus subtilis. Prejavuje sa najmä, ak ide o chlieb
alebo pečivo väčšej hmotnosti, a to neúmernou vlhkosťou až mazľavosťou striedky, ktorá sa lepí,
maže, pri krájaní sa ťahá v podobe nití a má odporný
zápach.
§ 24
Členenie pekárskych výrobkov
Pekárske výrobky sa podľa zloženia a vlastností
členia na tieto skupiny:
a) chlieb,
b) pečivo,
c) jemné pečivo,
d) ostatné pekárske výrobky.
§ 25
Balenie
(1) Pekárske výrobky sa dodávajú balené a nebalené; krájané pekárske výrobky môžu byť len
balené.
(2) Ako prepravný obal na pekárske výrobky
možno používať obaly, podložky a škatule zo zdravotne neškodného a funkčne vhodného materiálu
(papier, plast a pod.), ktoré zabezpečia zachovanie ich kvality.
(3) Prepravné obaly určené na prepravu pekárskych výrobkov sa nesmú používať na iné účely.
§ 26
Označovanie
Ak ide o nebalené pekárske výrobky, musí byť
pri predaji v blízkosti ich predajného miesta označenie ich názvu, výrobcu a hmotnosti.
§ 27
Skladovanie a preprava
(1) Pekárske výrobky sa skladujú v suchých
skladoch.
(2) Pekárske výrobky sa prepravujú v čistých
prepravných obaloch tak, aby boli počas prepravy
chránené pred deformovaním a znečistením.
(3) Na prepravu pekárskych výrobkov možno
používať len špeciálne skriňové dopravné prostriedky, ktoré musia byť čisté, zbavené škodcov, všetkých cudzích pachov, chránené proti prachu, nepriaznivým poveternostným vplyvom a akémukoľvek inému znečisteniu a musia sa prispôsobiť na
účinné čistenie a dezinfekciu.
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(4) Spätný zvoz pekárskych výrobkov z predajní
k výrobcovi je zakázaný.

§ 31
Balenie

Chlieb

(1) Hmotnosť chleba v čase dodávky musí spĺňať
deklarovanú hmotnosť. Pri balení chleba do obalov
sa musí dodržiavať deklarovaná hmotnosť. Ak ide
o spotrebiteľsky balený chlieb, ktoré nie je označené symbolom „e“2 ), prípustné sú tieto hmotnostné
odchýlky:

§ 28
Členenie
Chlieb podľa množstva a druhu použitých múk
a ostatných zložiek sa člení na chlieb
a) pšeničný,
b) ražný,
c) pšenično-ražný alebo ražno-pšeničný,
d) celozrnný,
e) viaczrnný,
f) špeciálny.
§ 29
Suroviny
(1) Základnými surovinami pri výrobe chleba sú
múky, a to najmä pšeničné múky a ražné múky,
droždie a voda. Z ostatných zložiek sú to najmä
soľ, rasca, mlieko, cmar, škrob, zemiaková múka,
zlepšujúce prípravky a múčne zmesi.
(2) Do cesta na výrobu chleba ja zakázané pridávať ako suchú zložku usušený chlieb.

Počet
v
kusoch

Najväčšia
prípustná odchýlka
od deklarovanej
hmotnosti vyjadrené
v % hmotnosti

chlieb nebalený

1
10

- 5
- 4

chlieb balený

1
10

- 3,5
- 1,5

(2) Väčšia ako deklarovaná hmotnosť chleba je
prípustná.
(3) Chlieb sa uvádza do obehu ako
a) nebalený,
b) balený:
1. vcelku,
2. delený,
3. krájaný,
4. krájaný porciovaný.

Požiadavky na kvalitu
§ 30
Organoleptické požiadavky
(1) Chlieb musí spĺňať tieto požiadavky:
a) tvar a vzhľad - rovnomerne sformovaný, klenutý,
b) kôrka - čistá, hladká alebo narezaná alebo s otlačkom ošatky, lesklá alebo pomúčená, celistvá
alebo s povrchovou úpravou, bez zreteľne obnaženej striedky; praskliny, ktoré nie sú z dôvodov
povrchovej úpravy, môžu byť najviac do 1/3 priemeru chleba alebo dĺžky chleba,
c) striedka - dobre prepečená, pórovitá, pružná podľa druhu, farby zodpovedajúcej receptúre jednotlivých druhov chleba, neoddeľujúca sa od
kôrky,
d) vôňa - príjemná, chlebová, typická pre jednotlivé
druhy chleba,
e) chuť - príjemná, chlebová, po použitých surovinách a prísadách.
(2) Pri zmyslovom posudzovaní chlieb nesmie
javiť známky kazenia, spôsobené činnosťou mikroorganizmov.
(3) Chlieb nesmie byť napadnutý škodcami v ktoromkoľvek štádiu ich vývoja.
(4) Chlieb nesmie obsahovať organické nečistoty ani anorganické nečistoty.
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§ 32
Označovanie
(1) Nalepovanie papierových štítkov priamo na
chlieb je zakázané.
(2) Vyznačenie údajov na nebalenom chlebe
možno uvádzať aj na páske, obopínajúcej výrobok.
(3) Názvom pšeničný chlieb možno označovať
chlieb, na výrobu ktorého sa použilo najmenej 80
hmotnostných percent pšeničnej múky.
(4) Názvom ražný chlieb možno označovať chlieb,
na výrobu ktorého sa použilo najmenej 70 hmotnostných percent ražnej múky.
(5) Názvom pšenično-ražný chlieb alebo ražnopšeničný chlieb možno označovať chlieb, na výrobu
ktorého sa použila pšeničná múka a ražná múka;
v označení chleba sa ako prvé uvádza označenie
prevažujúcej múky.
(6) Názvom zemiakový chlieb možno označovať
chlieb, na výrobu ktorého sa použila zemiaková múka v množstve najmenej 1 hmotnostného percenta
alebo 5 hmotnostných percent varených zemiakov,
a to v prepočte na množstvo múky.
(7) Názvom inej plodiny možno označovať
chlieb, ktorý bol vyrobený s prídavkom najmenej

5 hmotnostných percent tejto plodiny k celkovej
hmotnosti mlynských výrobkov; ak na ochutenie
bola použitá ochucovacia látka, musí jej byť pridané
také množstvo, ktoré je senzoricky rozlíšiteľné.
(8) Názvom grahamový chlieb možno označovať chlieb, na výrobu ktorého sa použilo najmenej
30 hmotnostných percent grahamovej múky.
(9) Názvom celozrnný chlieb možno označovať
chlieb, na výrobu ktorého sa použilo najmenej 70
hmotnostných percent celozrnnej múky.
(10) Názvom viaczrnný chlieb možno označovať
chlieb, na výrobu ktorého sa použilo najmenej 10 hmotnostných percent aspoň dvoch druhov mlynských
jedlých výrobkov iných ako pšenica alebo raž.
(11) Názvom rascový chlieb možno označovať
chlieb, na výrobu ktorého sa použilo najmenej 0,3 hmotnostného percenta celej rasce alebo mletej rasce
k celkovej hmotnosti mlynských výrobkov z obilia.
(12) Názvom trvanlivý chlieb možno označovať
chlieb, ktorého trvanlivosť je najmenej 21 dní.
§ 33
Preprava
Chlieb sa musí uvádzať do obehu najneskôr do
24 hodín od jeho upečenia.
Pečivo
§ 34
Členenie
Pečivo sa člení na tieto skupiny:
a) pečivo vodové, spravidla bez prídavku tuku
a cukru,
b) pečivo tukové (maslové), s prídavkom najmenej 3 kg a menej ako 10 kg tuku alebo 5 kg cukru na 100 kg múky,
c) pečivo mliečne, s prídavkom menej ako 10 kg
tuku a najmenej 1,7 kg mliečnej sušiny na 100 kg
múky,
d) pečivo ostatné, napr. grahamové, ražné.
§ 35
Suroviny

pšeničná, ak ide o také výrobky, ako sú dalamánky,
tmavá žemľa, rožok aj múka ražná, ďalej voda,
mlieko a droždie.
(2) Na výrobu pečiva možno používať aj sladovú
múčku, výrobky z mlieka, cukor, soľ, zlepšujúce prípravky, jedlé tuky a oleje, rasca, mak, sezamové
semienka, ovsené vločky a iné.
Požiadavky na kvalitu
§ 36
Organoleptické požiadavky na bežné pečivo
(1) Pečivo musí spĺňať tieto požiadavky:
a) tvar - rovnomerne sformovaný, klenutý,
b) kôrka - rovnomerne sfarbená, lesklá, čistá, krehká, rovnomerne upečená, posypaná
alebo neposypaná, hladká alebo popraskaná
alebo ozdobená narezávaním alebo potláčaním,
bez zreteľne obnaženej striedky; odtlač podložky, na ktorej pečivo kysne, nie je chybou,
c) striedka - dobre prepečená, pórovitá, čistá, pružná, farba zodpovedajúca receptúre jednotlivých
druhov pečiva,
d) vôňa - príjemná pečivová, charakteristická pre
daný druh pečiva,
e) chuť - príjemná, pečivová, ak ide o výrobky, kde
sa použila ražná múka jemne chlebová, s príchuťou po použitej posýpke.
(2) Pri zmyslovom posudzovaní nesmie pečivo
javiť známky kazenia spôsobené činnosťou mikroorganizmov.
(3) Pečivo nesmie byť napadnuté škodcami
v ktoromkoľvek štádiu ich vývoja.
(4) Pečivo nesmie obsahovať organické nečistoty ani anorganické nečistoty.
§ 37
Balenie
(1) Pečivo v čase dodávky musí spĺňať deklarovanú hmotnosť. Pri balení pečiva do obalov sa
musí dodržiavať deklarovaná hmotnosť. Ak ide o spotrebiteľsky balené pečivo, ktoré nie je označené
symbolom „e“ 2 ), prípustné sú tieto hmotnostné odchýlky:

(1) Surovinami na výrobu pečiva sú najmä múka
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Deklarovaná hmotnosť v

Počet v kusoch

gramoch
do 300

nad 300

Najväčšia prípustná odchýlka od deklarovanej
hmotnosti, vyjadrená v % hmotnosti

1

-6

50

-4

1

-5

10

-3

(2) K uvedeným hmotnostným odchýlkam sa
pripočítava tiež úbytok vysýchaním, a to do 12 hodín
po dodávke do 1 hmotnostného percenta.
(3) Väčšia ako deklarovaná hmotnosť pečiva je
prípustná.
§ 38
Označovanie
(1) V názve pečiva sa musí uvádzať jeho označenie do skupiny podľa § 34.
(2)Názov pečiva možno utvoriť podľa jeho tvaru.
(3) Názvom „vodové“ možno označovať pečivo
vyrábané bez pridania tuku a cukru.
(4) Názvom „tukové“ možno označovať pečivo
vyrábané s pridaním najmenej 3 kg a najviac 10 kg
tuku alebo masla na 100 kg múky.
(5) Názvom „mliečne“ možno označovať pečivo
vyrábané s pridaním najmenej 1,7 kg mliečnej sušiny a najviac 10 kg tuku alebo masla na 100 kg múky.
(6) Názvom „ražné“ možno označovať pečivo
vyrábané s prídavkom najmenej 25 hmotnostných
percent ražnej múky.
(7) Názvom „grahamové“ možno označovať pečivo vyrábané s prídavkom najmenej 30 hmotnostných percent grahamovej múky z celkovej hmotnosti jedlých mlynských výrobkov.
(8) Názvom inej plodiny ako pšenica a raž možno označovať pečivo vyrábané s prídavkom najmenej 5 hmotnostných percent tejto plodiny z celkovej
hmotnosti mlynských výrobkov z obilia, pričom tieto
musia byť použité na prípravu cesta.
(9) V názve pečiva možno uvádzať označenie
slovami „posypaný …“ s uvedením označenia druhu použitej posýpky.
Jemné pečivo
§ 39
Členenie
Jemné pečivo sa člení na
a) jemné pečivo z kysnutého cesta, napr. vianočky,
záviny, bábovky, briošky, tlačené koláče,
b) jemné pečivo z lístkového cesta
1. nekysnutého,
2. kysnutého (pľundrového), napr. croissant.
§ 40
Suroviny
(1) Základnými surovinami na výrobu jemného
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pečiva sú múka pšeničná, cukor, jedlé tuky a oleje
a voda. Z ostatných surovín a zložiek sú to najmä
droždie, kypriaci prášok, vajcia, ocot, soľ, hrozienka, zlepšujúce prípravky, náplne a iné.
(2) Ako náplne do jemného pečiva sa najčastejšie používa náplň maková, tvarohová, škoricová,
arašidová, orechová, kakaová, marmeládová, lekvárová, z čerstvého ovocia, z kompótového ovocia,
ich kombinácie a iné.
Požiadavky na kvalitu
§ 41
Organoleptické požiadavky na jemné pečivo
(1) Jemné pečivo musí spĺňať tieto požiadavky:
a) tvar - rovnomerne sformovaný, objem zodpovedajúci jednotlivým druhom výrobkov, náplň nevytečená,
b) kôrka - rovnomerne zafarbená, dobre upečená,
čistá, posypaná alebo neposypaná, hladká alebo ozdobená narezávaním alebo potláčaním,
odtlač podložky, na ktorej pečivo kysne nie je chybou; výrobky môžu byť zdobené na povrchu náplňou, ako napr. tlačené koláče,
c) striedka – ak ide o neplnené druhy, dobre prepečená, pružná, vláčna, pórovitá, čistá,
d) vôňa - príjemná, charakteristická pre daný druh
jemného pečiva, po použitej surovine,
e) chuť - príjemná, pečivová, charakteristická pre
daný druh jemného pečiva, po použitej surovine
a náplni.
(2) Pri zmyslovom posudzovaní nesmie jemné
pečivo javiť známky kazenia spôsobené činnosťou
mikroorganizmov.
(3) Jemné pečivo nesmie byť napadnuté škodcami v ktoromkoľvek štádiu ich vývoja.
(4) Jemné pečivo nesmie obsahovať anorganické nečistoty ani organické nečistoty.
(5) Najmenšia dávka cukru a tuku sa nevzťahuje na výrobky dietetické.
(6) Náplne na prípravu plneného jemného pečiva musia mať takú konzistenciu, aby počas pečenia nedochádzalo k ich vytekaniu alebo stečeniu.
§ 42
Balenie
(1) Jemné pečivo v čase dodávky musí spĺňať
deklarovanú hmotnosť. Pri balení jemného pečiva
do obalov sa musí dodržiavať deklarovaná hmotnosť. Ak ide o spotrebiteľsky balené jemné pečivo,
ktoré nie je označené symbolom „e“ 2 ), prípustné
sú tieto hmotnostné odchýlky:

Deklarovaná hmotnosť v

Počet v kusoch

gramoch
do 300

nad 300

Najväčšia prípustná odchýlka od deklarovanej
hmotnosti, vyjadrená v % hmotnosti

1

-6

30

-4

1

-5

10

-3

(2) K uvedeným hmotnostným odchýlkam
možno pripočítať tiež úbytok vysýchaním, a to do
12 hodín po dodávke do 1 hmotnostného percenta.

nočka s hrozienkovou posýpkou“, musí mať viditeľnú a rovnomernú posýpku na povrchu počas celého času, kým je v obehu.
Ostatné pekárske výrobky

(3) Väčšia hmotnosť jemného pečiva ako
deklarovaná hmotnosť je prípustná.
(4) Hmotnosť nebalených druhov jemného
pečiva možno kontrolovať najneskôr 36 hodín od
upečenia, ak ide o balené druhy jemného pečiva
počas ich trvanlivosti.
§ 43
Označovanie
(1) Názov jemného pečiva musí byť utvorený
podľa jeho tvaru s doplňujúcim označením slovami
„jemné pečivo“.

§ 44
Členenie

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(2) V názve jemného pečiva s náplňou musí byť
uvedené označenie druhu použitej náplne.
(3) Ak je v názve jemného pečiva uvedené označenie slovom „maslové“, tukovou zložkou vo výrobku môže byť len maslo.

h)

(4) Ak je v názve jemného pečiva uvedené označenie slovom „s hrozienkami“, musí ich obsahovať
najmenej 3 kg na 100 kg múky.

j)

(5) Ak je v názve jemného pečiva uvedené označenie slovom „kakaové“, musí obsahovať najmenej
2,5 hmotnostného percenta kakaa.
(6) Názvom suchých škrupinových plodov možno označovať jemné pečivo obsahujúce najmenej
25 g jadier týchto suchých škrupinových plodov na
1 kg hmoty.
(7) Ak je výrobok označený slovami „s posýpkou“, napr. „vianočka s mandľovou posýpkou“, „via-

i)

Ostatné pekárske výrobky sa členia na
strúhanku,
suchár,
maces,
tyčinky bežné, tyčinky jemné, soletky, grissiny
a iné tyčinky,
šišky, pirôžky a iné smažené pekárske výrobky,
knedle a buchty, parené alebo varené,
pekárske polotovary, ako je korpus na pizzu,
lístkové cesto a iné druhy ciest, a to najmä
1. surové,
2. predpečené,
3. chladené,
4. mrazené,
pečivo zo šľahaných hmôt alebo pečivo chemicky kyprené,
výrobky zo zemiakového cesta, ako sú halušky,
šúľance, placky,
iné pekárske výrobky.
§ 45
Suroviny

Základnými surovinami na výrobu ostatných pekárskych výrobkov sú múky pšeničné a voda. Z
ostatných zložiek sú to najmä cukor, tuky a oleje,
droždie, soľ, vajcia, zemiaky alebo zemiaková
múka.
§ 46
Požiadavky na kvalitu
(1) Organoleptické, fyzikálne a chemické požia-
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davky na ostatné pekárske výrobky musia spĺňať
požiadavky podľa vnútorného predpisu výrobcu.
(2) Strúhanku možno vyrábať z krudonov, z usušeného pečiva bez posýpky, ako aj zo pšeničného
chleba a bielych druhov chleba bez posýpky.
(3) Sucháre musia mať vzhľad rovnomerne
pórovitý, dobre prepečený a čistý, musia byť krehké,
dobre usušené, nesmú byť pripálené a nesmú obsahovať cudzie prímesi. Tvar musí byť pravidelný,
farba striedky zlatohnedá, farba na povrchu zlatohnedá až svetlohnedá, chuť a vôňa lahodná, pečivová, prirodzená, nesmie byť horká, kyslá alebo
zatuchnutá, nesmie mať iné chute a pachy; možno
ich vyrábať s príchuťami, ako napr. s cesnakom, s cibuľou.
(4) Pri výrobe macesu možno používať len
pšeničnú múku hladkú pekársku špeciálnu a pitnú
vodu. Maces má tvar plátu s vrúbkovanými okrajmi, povrch je pravidelne perforovaný, čistý, s vypuklinami po upečení, smotanovo bielej farby s hnedými až tmavohnedými vypuklinami, príjemnej vône
po praženej múke a charakteristickej jemne sladkej
chuti po praženej múke. Chuť nesmie byť horká po
spálenej múke. Maces musí byť krehký a dobre vypečený.
(5) Soletky sú pravidelné tyčinky o hrúbke a dĺžke podľa výrobného zariadenia, zlatohnedej farby,
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z jednej strany s pozorovateľnými ryhami po páse,
môžu byť s posýpkou, so svetlou, dobre prepečenou striedkou, charakteristickej pečivovej vône
a typickej chuti podľa druhu posypu; môžu byť na
povrchu lúhované.
(6) Ak ide o lúhované výrobky, musí byť koncentrácia lúhu uvedená vo vnútornom predpise výrobcu.
(7) Ostatné pekárske výrobky nesmú byť napadnuté škodcami v ktoromkoľvek štádiu ich vývoja.
(8) Pri zmyslovom posudzovaní nesmú výrobky
javiť známky kazenia, spôsobené činnosťou mikroorganizmov.
(9) Ostatné pekárske výrobky nesmú obsahovať
organické nečistoty ani anorganické nečistoty.
§ 47
Balenie
(1) Ostatné pekárske výrobky v čase dodávky
musia spĺňať deklarovanú hmotnosť. Pri balení
ostatných pekárskych výrobkov do obalov sa musí
dodržiavať deklarovaná hmotnosť. Ak ide o spotrebiteľsky balené ostatné pekárske výrobky, ktoré
nie sú označené symbolom „e“2 ), prípustné sú tieto
hmotnostné odchýlky:

Deklarovaná hmotnosť v gramoch

Počet v kusoch

Najväčšia prípustná odchýlka od
deklarovanej hmotnosti, vyjadrená
% hmotnosti

do 250

nad 250

1

-6

10

-4

1

-5

10

-3

v

(1) Väčšia ako deklarovaná hmotnosť ostatných
pekárskych výrobkov je prípustná.
(2) Ostatné pekárske výrobky, okrem šišiek, pirôžkov a iných smažených pekárskych výrobkov,
možno uvádzať do obehu len balené.
§ 48
Skladovanie a preprava
(1) Ostatné pekárske výrobky okrem pekárskych polotovarov surových alebo predpečených
a chladených alebo mrazených, ktoré si vyžadujú
osobitné podmienky skladovania, sa skladujú
v miestnostiach čistých, suchých, dobre vetraných
a bez škodcov.
(2) Pekárske polotovary surové chladené alebo
predpečené chladené sa musia skladovať v chladených skladoch.
(3) Pekárske polotovary surové mrazené alebo
predpečené mrazené sa musia skladovať v mraziarenských skladoch.
(4) Na prepravu spotrebiteľských balení možno
používať len zdravotne neškodné a funkčne vyhovujúce lepenkové škatule, viacvrstvové papierové
vrecia a iné prepravné obaly.
T r v anliv
é pečiv
o
anlivé
pečivo
§ 49
V ymedz
enie po
jmo
ymedzenie
pojmo
jmovv
(1) Trvanlivé pečivo je tepelne upravený výrobok
vyrábaný z múky, cukru a tuku s pridaním ďalších
surovín a rôznych prísad, ktorý možno uskladňovať
najmenej 12 týždňov odo dňa výroby pri zachovaní
znakov kvality a zdravotnej neškodnosti. Trvanlivé
pečivo sa od pekárskych a cukrárskych výrobkov
podstatne odlišuje svojou trvanlivosťou a nízkym
obsahom vody.
(2) Oblátky sú výrobky z oblátkových plátov; môžu byť s náplňami.
(3) Oblátkový plát je tenká vrstva cesta alebo
hmoty upečená kontaktným spôsobom v rôznych
formách; môže byť tvarovaný, napr. trubičky, mašle,
kornútky. Vyrába sa zo pšeničnej múky, vody a ďalších prísad.
(4) Sušienky sú výrobky vyrábané upečením
sladkého cesta alebo nesladkého cesta.
(5) Krekry sú výrobky vyrábané upečením slaného cesta alebo sladkého cesta spracovaného

špeciálnou technológiou - laminovaním. Charakteristickým znakom je ich lístková štruktúra, ktorou
získavajú tieto výrobky osobitnú krehkosť. Sú kyprené chemicky alebo biologicky.
(6) Perníky sú výrobky vyrábané upečením
chemicky kypreného cesta z múky, invertného cukru, izoglukózy alebo medu, s prídavkom korenia a
ďalších zložiek.
(7) Náplň je polotuhá alebo tuhá homogénna
hmota používaná na plnenie trvanlivého pečiva.
(8) Poleva je homogénna hmota používaná na
máčanie, polievanie, poťahovanie alebo zdobenie
trvanlivého pečiva. Poleva musí byť celistvá, hladká
a rovnomerne nanesená.
(9) Celomáčané výrobky sú výrobky, ktorých
povrch je pokrytý súvislou vrstvou polevy.
(10) Polomáčané výrobky sú výrobky, ktoré majú polevou pokrytú len určitú časť povrchu.
(11) Obvodovo máčané výrobky sú výrobky,
ktoré majú polevou pokrytý obvod.
(12) Glazúrované výrobky sú výrobky s cukrovou polevou.
(13) Ozdobené výrobky sú výrobky na povrchu
zdobené polevou, čokoládou, cukrovými hmotami
alebo inými hmotami.
(14) Trvanlivé pečivo zo šľahaných hmôt sú výrobky vyrábané upečením rôznych šľahaných
hmôt, ako sú napr. piškóty, pasians a kokosky.
(15) Piškóty sú výrobky vyrábané upečením šľahanej hmoty z vajec, múky, cukru a iných prídavných látok. Ak ide o detské piškóty, tieto nesmú
obsahovať prídavné látky.
(16) Pasians sú výrobky vyrábané z cukru a vajec alebo ich súčastí, múky a ďalších prísad.
(17) Kokosky sú výrobky vyrábané z vaječného
bielka, cukru, kokosu a ďalších prísad.
§ 50
Suroviny
Na výrobu trvanlivého pečiva možno používať
najmä tieto suroviny:
a) pšeničné múky a ražné múky,
b) jedlé tuky a jedlé oleje,
c) sladidlá,
d) mlieko a výrobky z mlieka,
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e) vajcia a výrobky z vajec,
f) škrob a výrobky zo škrobu,
g) iné suroviny, ako napr. olejniny a orechy, droždie, jedlá soľ, med a výrobky z medu a rôzne
pochutiny.
§ 51
Členenie trvanlivého pečiva

a)
b)
c)
d)
e)

(1) Trvanlivé pečivo sa člení na tieto druhy:
oblátky,
sušienky,
perníky,
krekry,
trvanlivé pečivo zo šľahaných hmôt - piškóty,
pasians, kokosky a iné.

c) konzistencia - primerane krehká zodpovedajúca
druhu výrobku, ak ide o laminované výrobky musia mať vrstevnatý lom; neprípustné sú výrobky
s nepremiešanými surovinami a neprimerané
tvrdé, plnené druhy musia mať náplň polotuhú,
jemne zrnitú a rovnomerne sfarbenú,
d) vôňa a chuť - príjemná, zodpovedajúca druhu
výrobku a použitým surovinám a prísadám, bez
cudzích vôní a príchutí.
§ 53
Označovanie
(1) V obchodnom názve trvanlivého pečiva sa
musí uvádzať jeho začlenenie podľa § 51 ods. 1 až
3.

(2) Podľa druhu povrchovej úpravy sa trvanlivé
pečivo člení na
a) celomáčané,
b) polomáčané,
c) obvodovo máčané,
d) zdobené,
e) glazúrované.

(2) V obchodnom názve trvanlivého pečiva s náplňou alebo v jeho blízkosti sa musí uvádzať druh
náplne.

(3) Trvanlivé pečivo môže byť
a) plnené,
b) neplnené.

(4) V obchodnom názve trvanlivého pečiva
ochuteného prídavnými látkami, sa musí uvádzať
označenie slovami „s príchuťou” doplnené označením chuťovej zložky.

(4) Náplne sa podľa charakteru členia na
a) tukové vyrábané z tuku, cukru a ďalších surovín,
b) ovocné, ako sú marmelády a džemy,
c) sypké, ako sú sypké zmesi mletých škrupinových plodov s cukrom,
d) čokoládové,
e) iné, ako napr. karamelové alebo želatínové.
§ 52
Požiadavky na kvalitu
Trvanlivé pečivo musí spĺňať tieto senzorické
požiadavky:
a) vzhľad a tvar – musí zodpovedať druhu výrobku,
tvar podľa použitej formy, ak ide o trvanlivé pečivo s náplňou, prípustné sú ojedinelé stopy
znečistenia náplňou, ak ide o máčané druhy
a glazúrované druhy, prípustné sú ojedinelé
praskliny na povrchu,
b) farba – musí zodpovedať druhu výrobku a použitých prísad, prípustné sú menšie farebné
rozdiely; neprípustné sú výrobky veľmi tmavé
(spálené), bledé (nedopečené),
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(3) V obchodnom názve trvanlivého pečiva
s povrchovou úpravou alebo v jeho blízkosti sa
musí uvádzať druh polevy.

(5) Označenie „maslové” možno používať, len
ak ide o trvanlivé pečivo, kde tukovú zložku tvorí
len maslo.
(6) Ak sa rôzne druhy trvanlivého pečiva uvádzajú do obehu v zmesi, v obchodnom názve ich
možno označovať slovami „zmes trvanlivého pečiva” alebo „kolekcia trvanlivého pečiva”.
(7) V označení zloženia zmesi trvanlivého pečiva možno uvádzať spoločný zoznam zložiek pre
všetky druhy v zmesi.
§ 54
Balenie a skladovanie
(1) Pri balení trvanlivého pečiva do obalov sa
musí dodržiavať deklarovaná hmotnosť. Ak ide o
spotrebiteľsky balené trvanlivé pečivo, ktoré nie je
označené symbolom “e”2 ), prípustné sú tieto hmotnostné odchýlky:

Deklarovaná hmotnosť spotrebiteľského balenia v

Najväčšia prípustná odchýlka od deklarovanej

gramoch

hmotnosti, vyjadrená v % hmotnosti

do 50

- 10

do100

- 8

nad 50

nad 100 do 250

- 6

nad 250 do 500

- 4

nad 500 do 1000

- 2

nad 1000

- 1,5

(2) Ak ide o trvanlivé pečivo balené na vertikálnych baliacich strojoch o hmotnosti nad 100 g
a najviac 250 g, prípustná záporná odchýlka od
deklarovanej hmotnosti môže byť najviac 8 hmotnostných percent.
(3) Väčšia ako deklarovaná hmotnosť trvanlivého pečiva je prípustná.
(4) Tr vanlivé pečivo sa musí skladovať v suchých skladoch pri teplote, ktorá neovplyvňuje a nenarušuje jeho kvalitu a zdravotnú neškodnosť.
(5) Pri skladovaní, manipulácii a uvádzaní do
obehu trvanlivé pečivo nesmie byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
Šiesty diel
Špeciálne výrobky z obilia
§ 55
V ymedz
enie po
jmo
ymedzenie
pojmo
jmovv
(1) Špeciálne výrobky z obilia sú výrobky vyrábané použitím špeciálnych technologických operácií, ako sú extrúzia a expanzia.
(2) Extrúzia je technologická operácia spracúvania výrobkov z homogenizovaného zrna obilnín
a obilných výrobkov, pri ktorej sa čiastočne navlhčená hmota vystaví približne 10 sekúnd pôsobeniu teploty až 180 oC a tlaku až 80 atmosfér; výrobok po opustení extrúzneho priestoru zväčší svoj
objem a zároveň nevratne zmení svoju vnútornú
štruktúru.

pelného ošetrenia technologicky spracovaného
zrna obilnín, alebo ich častí po ich spracovaní, napr.
extrúziou.
(6) Vlhčenie je technologická operácia ošetrenia
zrna obilnín za účelom zvýšenia jeho vlhkosti.
(7) Plochá extrúzia je technologický proces na
výrobu extrudovaných výrobkov plochého tvaru s restovaním.
(8) Oválna extrúzia je technologický proces na
výrobu extrudovaných výrobkov oválneho tvaru bez
restovania.
(9) Müsli je zmes obilných výrobkov upravených vločkovaním, extrudovaním alebo inou technológiou s pridaním ďalších zložiek, najmä jadier
suchých plodov, sušeného ovocia alebo inak spracovaného ovocia a látok upravujúcich organoleptické vlastnosti.
(10) Expandované (pufované) výrobky sú výrobky zo zrna obilnín vyrobené expanziou za normálneho tlaku a porušením obalových vrstiev zrna
obilnín, ako sú napr. pukance, alebo za zvýšeného
tlaku a bez porušenia obalových vrstiev zrna obilnín, ako sú napr. burizony.
(11) Snack je extrudovaný výrobok, ktorý sa po
extrúzii vysuší a následne ochucuje olejovou suspenziou alebo sa usmaží; množstvo tuku môže byť
najviac 30 hmotnostných percent.

(3) Expanzia je tepelné spracúvanie zŕn obilnín
suchou cestou za normálneho tlaku alebo zvýšeného tlaku.

(12) Cereálna pochúťka je extrudovaný výrobok, ktorý sa po extrúzii frituje a následne suší,
alebo sa po extrúzii suší a ochucuje a následne
opäť suší; množstvo tuku môže byť najviac 3 hmotnostné percentá. Cereálnu pochúťku možno vyrábať aj s náplňou, množstvo tuku môže byť najviac
15 hmotnostných percent.

(4) Naparovanie je technologická operácia ošetrenia zrna obilnín prehriatou vodnou parou.

§ 56
Členenie špeciálnych výrobkov z obilia

(5) Restovanie je technologická operácia te-

Špeciálne výrobky z obilia sa členia takto:
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Č.

Špeciálne výrobky z obilia

Skupina

Podskupina

1.

müsli

müsli

neochutené, ochutené

2.

expandované výrobky

pukance

kukuričné, pšeničné, ryžové

burizóny

alebo iné,
neochutené, ochutené,
aromatizované,
nearomatizované

3.

extrudované výrobky

snack, snack - polotovar

pšeničné, ryžové alebo iné,

cereálne pochúťky

ochutené, neochutené,

ostatné cereálne výrobky

aromatizované,
s náplňou,
nearomatizované

§ 57
Suroviny
Základnou surovinou na výrobu špeciálnych
výrobkov z obilia sú najmä zrelé, ošetrené alebo
neošetrené zrná obilnín; ako ich zložky možno používať vybrané druhy strukovín, ovocia, orechov,
olejnín a iné.
§ 58
Organoleptické požiadavky
Pri senzorickom posudzovaní špeciálne výrobky
z obilia musia spĺňať požiadavky podľa vnútorného
predpisu výrobcu.
§ 59
Označovanie
(1) V obchodnom názve špeciálneho výrobku
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z obilia sa musí uvádzať jeho začlenenie do skupiny
a podskupiny podľa § 56; ak je vyrobený len z jednej
zložky, v obchodnom názve sa musí uvádzať aj botanický druh obilia.
(2) Dátumom výroby špeciálneho výrobku z obilia je dátum jeho balenia.
§ 60
Balenie
(1) Pri balení špeciálnych výrobkov z obilia do
obalov sa musí dodržiavať deklarovaná hmotnosť.
Ak ide o spotrebiteľsky balené špeciálne výrobky
z obilia, ktoré nie je označené symbolom “e” 2 ) ,
prípustné sú tieto hmotnostné odchýlky:

Deklarovaná hmotnosť v gramoch

Najväčšia prípustná odchýlka od deklarovanej
hmotnosti, vyjadrená v % hmotosti

do

50

- 10

nad 50

do 120

-

5

nad 120

do 250

-

4

nad 250

do 1000

- 3

nad 1000 do 2500

- 2

nad 2500

- 1

(2) Väčšia hmotnosť špeciálneho výrobku z obilia je prípustná.

b) ktoré svojím zložením nezodpovedajú diéte, na
ktorú sú určené.

§ 61
Skladovanie

(2) Za falšovanie jedlého obilia a výrobkov z obilia sa považuje aj akékoľvek uvedenie nepravdivých údajov, ako aj prepísanie a odstránenie údajov v ich označení.

Špeciálne výrobky z obilia musia ba musia skladovať v suchých a dobre vetraných skladoch.
Spoločné, prechodné a záverečné
ustanovenia
§ 62
Falšovanie
(1) Za falšované sa považujú jedlé obilie a výrobky z obilia,
a) pri výrobe ktorých sa zamenili suroviny a táto
skutočnosť nie je v označení výrobku,

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky
R
oman K
ováč vv.. rr..
Roman
Ko

§ 63
Prechodné ustanovenie
Obilie a výrobky z obilia možno baliť do obalov
s pôvodným označením do 31. decembra 2003 a uvádzať do obehu do dátumu ich spotreby alebo do
dátumu ich minimálnej trvanlivosti.
§ 64
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
PPa
a v el K
oncoš vv.. rr..
Koncoš
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Príloha č. 1
k trinástej hlave tretej časti
potravinového kódexu
Požiadavky na kvalitu jedlého obilia
Ukazovateľ kvality

Klíčivosť, najmenej v %
HTZ*, najmenej v g
Číslo poklesu,
v sekundách
Vlhkosť, najviac v %
Bielkoviny,
najmenej
v%
Nečistoty, najviac v %
Zvyšok nad sitom
2,2x22, najmenej
v
mm
Zvyšok nad sitom
1,8x22, najmenej
v
mm
*HTZ - hmotnosť tisíc zŕn

Kukurica
konský zub

Kukurica
pukan-cová

Kukurica
cukrová

Pohánka
streliciová

Láskavec

98
24
-

Druh jedlého obilia
Proso
Cirok
siate
dvojfarebný
5
30
-

98
250
-

98
170
-

98
170
-

20
-

0,69
-

14,0
11,0

12,0
10,0

14,0
9,0

14,0
8,0

14,0
9,5

14,0
10,0

14,0
10,0

14,0
9,0

14,0
18,0

0,2
98

0,2
-

0,2
-

0,2
-

0,2
-

0,2
-

0,2
-

0,2
-

0,2
-

0,2
-

-

-

70

-

-

-

-

-

-

-

Pšenica
letná

Pšenica
tvrdá

Pšenica
špalda

Raž siata

Jačmeň
siaty

Ovos
siaty

98
46
250

98
40
250

98
35
250

98
40
200

98
40
-

14,0
11,0

14,0
11,0

14,0
11,0

14,0
10,0

0,2
-

0,2
-

0,2
-

-

-

-

Príloha č. 2
k trinástej hlave tretej časti
potravinového kódexu
Požiadavky na kvalitu ryže
Trieda kvality

Ukazovateľ kvality

Výberová

I.

II.

Vlhkosť, najviac v %

15,0

15,0

15,0

Celé zrná, najmenej v %

70,0

-

-

3

10

10

0

3

5

0

0

0

10,0

20,0

40,0

6,0

16,0

30,0

10,0

25,0

40,0

5,0

25,0

40,0

3,0

10,0

15,0

0,5

1,0

5,0

Mŕtvi škodcovia v 1000 g, najviac v kusoch
- roztoče,

- ostatní obilní škodcovia
prepadajúci sitom s dĺžkou
strany oka 3,15 mm,
- väčší škodcovia
Množstvo zlomkov zrna ryže, najviac v %
- dlhozrnná ryža

- strednozrnná ryža a
guľatozrnná ryža
Počet kusov zŕn nelúpanej ryže v kg, najviac
- dlhozrnná ryža
- strednozrnná ryža a
guľatozrnná ryža
Množstvo chybných zŕn ryže celkom, najviac
v %,
- z toho zŕn pololúpanej
ryže

Cudzie semená a poškodené semená, najviac v 0,7

1,0

2,0

0,2

0,2

%
Cudzorodé zložky, najviac v %

0,2

Príloha č. 3
k trinástej hlave tretej časti
potravinového kódexu
Požiadavky na kvalitu mlynských výrobkov zo zrna pšenice
Tabuľka č. 1
Trhový druh

Vlhkosť,
v%
najviac

Popol
Mokrý
v sušine, v v sušine, v %
%
najmenej
najviac

Pšeničná krupica detská dehydrovaná

12,0

0,48

Neustanovuje sa

Neustanovuje sa

Pšeničná krupica hrubá

15,0

0,50

Neustanovuje sa

Neustanovuje sa

Pšeničná múka polohrubá výberová

15,0

0,48

24,0

170

Pšeničná múka hrubá Zlatý klas

15,0

0,48

24,0

170

Pšeničná múka hladká špeciál 00 Extra

15,0

0,58

24,0

170

Pšeničná múka hladká T 650

15,0

0,75

26,0

170

Pšeničná múka celozrnná špeciál stredná

15,0

2,00

22,0

170

Pšeničná múka Graham

15,0

2,00

Neustanovuje sa

Neustanovuje sa

Pšeničné klíčky

14,0

5,50

Neustanovuje sa

Neustanovuje sa

Pšeničné klíčky dehydrované

11,0

5,50

Neustanovuje sa

Neustanovuje sa

Pšeničné otruby špeciálne

15,0

6,00

Neustanovuje sa

Neustanovuje sa

lepok Číslo poklesu, v s
najmenej

Tabuľka č. 2
Trhový druh

Vlhkosť, v % najviac

Pšeničné vločky hrubé

14,0

Čierne vločky, v % najviac Pluchy a nelúpané zrná, v
% najviac
0,5
0,2

14,0

0,5

Pšeničné vločky jemné
0,2

Príloha č. 4
k trinástej hlave tretej časti
potravinového kódexu

Požiadavky na kvalitu mlynských výrobkov zo zrna raže
Tabuľka č. 1
Tržný druh

Ražná múka celozrnná stredná

Vlhkosť, v %
najviac

Popol v sušine,
v % najviac

Maltóza, v %
najviac

Číslo
poklesu,
v sekundách
najmenej

15,0

2,00

3,7
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Tabuľka č. 2
Tržný druh

Vlhkosť, v % najviac

Ražné vločky hrubé

14,0

Čierne vločky, v % najviac Pluchy a nelúpané zrná v, %
najviac
0,5
0,2

Ražné vločky jemné

14,0

0,5

0,2

Príloha č. 5
k trinástej hlave tretej časti
potravinového kódexu

Požiadavky na kvalitu mlynských výrobkov zo zrna ovsa
Tabuľka č. 1
Trhový druh
Vlhkosť, v % najviac
Popol v sušine, v % najviac
Ovsená múka celozrnná jemná výberová
13,5
3,50
Ovsené krúpy
14,5
3,50
Ovsené otruby
14,5
4,50
Tabuľka č. 2
Trhový druh

Vlhkosť, v % najviac

Ovsené vločky hrubé
Ovsené vločky jemné
Ovsené vločky výberové

11,5
11,5
11,5

Čierne vločky,
v % najviac
0,5
0,5
0,2

Pluchy a nelúpané zrná,
% najviac
0,2
0,2
0,1

v

Príloha č. 6
k trinástej hlave tretej časti
potravinového kódexu
Požiadavky na kvalitu mlynských výrobkov zo zrna kukurice
Tržný druh

Vlhkosť, v % najviac

Popol v sušine, v % najviac

Kukuričná múka
Krupica kukuričná špeciál

15,0
15,0

0,90
0,90

Príloha č. 7
k trinástej hlave tretej časti
potravinového kódexu

Požiadavky na kvalitu mlynských výrobkov zo zrna jačmeňa
Tabuľka č. 1
Trhový druh

Vlhkosť, v % najviac

Čierne vločky, v % najviac Pluchy a nelúpané zrná, v %
najviac

Jačmenné vločky hrubé
Jačmenné vločky jemné

14,0
14,0

0,5
0,5

0,2
0,2

Tabuľka č. 2
Trhový druh

Vlhkosť, v % najviac

Popol, v % najviac

Kyslosť, v mmol/kg
najviac

krúpy

15,0

neustanovuje sa

neustanovuje sa

Príloha č. 8
k trinástej hlave tretej časti
potravinového kódexu
Požiadavky na zrnitosť mlynských výrobkov z obilia
Sito o strane oka, v

Prepad sitom,

Sito o strane oka, v

Prepad sitom,

µm

najmenej v %

µm

v%

pšeničná múka hrubá

500

96

160

najviac 15

pšeničná múka polohrubá

250

96

160

najviac 75

pšeničná múka hladká

250

96

160

najmenej 75

krupica

detská 500

96

255

najviac 15

pšeničná krupica hrubá

850

96

450

naviac 15

kukuričná múka

280

98

205

najviac 70

kukuričná krupica špeciál

1 000

98

475

najviac 25

Mlynský výrobok z obilia

pšeničná
dehydrovaná

V Ý N O S
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo dňa 6. mája 2002 č. 1035/2/2002 -100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca čokoládu a cukrovinky

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:
T R E T I A Č A S Ť
OSOBITNÉ POŽIAD
AVKY
POŽIADA
OSEMNÁSTA HLAVA
ČOKOLÁDA A CUKROVINKY

robok vyrábaný z kakaovej hmoty, kakaového
masla, cukru, prírodných sladidiel iných ako sacharóza alebo náhradných sladidiel, mlieka, zahusteného mlieka alebo sušeného mlieka, a ak je to
vhodné, aj zo smotany, zahustenej smotany alebo
sušenej smotany, masla alebo mliečneho tuku,
alebo z iných zložiek podľa druhu čokolády.
(2) Čokolády sú výrobky z čokoládovej hmoty
rôzneho zloženia podľa druhu čokolády, ako napr.
horká, mliečna, horkomliečna, nesladená, čokoláda
na polievanie a iné; možno ich vyrábať vo forme
tabuliek, tyčiniek alebo formovať do rôznych tvarov,
ako sú figúrky, mince a i.

Prvý diel
Čokoláda
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Tento diel tejto hlavy Potravinového kódexu
Slovenskej republiky (ďalej len ”potravinový kódex”)
upravuje požiadavky na výrobu a na dovoz čokolády, na manipuláciu s ňou a na jej uvádzanie do
obehu.
(2) Ak sa v tomto diele potravinového kódexu
neustanovuje inak, vzťahujú sa na výrobu a na dovoz čokolády, na manipuláciu s ňou a na jej uvádzanie do obehu ustanovenia prvej a druhej časti
potravinového kódexu 1 ).
§2
V ymedz
enie po
jmo
ymedzenie
pojmo
jmovv
(1) Čokoládová hmota je homogénny polový1) 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 ( oznámenie č.195/1996 Z. z.)
v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. decembra 1997 č. 557/1998 - 100 ( oznámenie č.284/
1998 Z. z.).
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(3) Čokoládová ryža („vermicelli”) alebo čokoládové vločky sú výrobky z čokoládovej hmoty v tvare granúl alebo vločiek.
(4) Orechová čokoláda „Gianduja” je výrobok
z čokoládovej hmoty a jemne rozomletých lieskovcov, ktorý môže tiež obsahovať celé orechy alebo sekané orechy rôznych druhov.
(5) Čokoláda „a la taza” je výrobok z kakaovej
hmoty, sladidiel a z múky alebo škrobu zo pšenice,
ryže alebo kukurice.
(6) Čokoláda s prísadami je výrobok z čokoládovej hmoty a prísad, ako sú napr. orechy, sušené
ovocie, želé a i.
(7) Plnená čokoláda, čokoláda s náplňou, čokoláda s „....” v strede (ďalej len „plnená čokoláda”)
je výrobok z čokoládovej hmoty s náplňou alebo
vložkou tekutej až tuhej konzistencie; podľa charakteru náplne ju možno vyrábať formovaním, máčaním, poťahovaním alebo dražovaním. Označenie
sa nevzťahuje na výrobky, ktoré majú vo vnútri pekárske výrobky, cukrárske výrobky alebo zmrzlinu.
(8) Jednosústová čokoláda alebo pralinka (bonbón) je výrobok o veľkosti jedného sústa, vyrábaný
ako plnená čokoláda alebo čokoláda z jedného druhu čokoládovej hmoty alebo viacerých druhov čokoládovej hmoty, alebo čokoláda s prísadami.

§3
Členenie a požiadavky na kvalitu
(1) Výrobky z čokoládovej hmoty sa podľa zloženia členia na tieto skupiny:
a) čokoláda
1. musí obsahovať najmenej 35 hmotnostných
percent kakaovej sušiny, z toho najmenej 18
hmotnostných percent kakaového masla a
najmenej 14 hmotnostných percent beztukovej kakaovej sušiny,
2. ak je názov čokoláda doplnený slovami
2.1. „ryža” (vermicelli) alebo „vločky”, musí
obsahovať najmenej 32 hmotnostných
percent kakaovej sušiny, vrátane najmenej 12 hmotnostných percent kakaového masla a najmenej 14 percent beztukovej kakaovej sušiny,
2.2. na polievanie” alebo „polevová”, musí
obsahovať najmenej 35 hmotnostných
percent kakaovej sušiny, z toho najmenej 31 hmotnostných percent kakaového masla a najmenej 2,5 hmotnostného percenta kakaovej beztukovej
sušiny,
2.3. „Gianduja”(alebo slovom odvodeným zo
slova „gianduja”) orechová čokoláda,
musí sa vyrábať z čokolády, ktorá obsahuje najmenej 32 hmotnostných percent kakaovej sušiny a najmenej 8 hmotnostných percent beztukovej kakaovej
sušiny a z jemne rozomletých lieskovcov v takom pomere, aby v 100 g výrobku bolo najmenej 20 g lieskovcov a najviac 40 g lieskovcov; do čokoládovej
hmoty možno tiež pridávať mlieko alebo
sušené mliečne zložky v takom množstve, aby výrobok obsahoval najviac 5
hmotnostných percent mliečnej sušiny,
ako aj mandle, lieskovce alebo iné druhy
orechov, a to celé alebo sekané, v takom množstve, aby spolu s pomletými
lieskovcami tvorili najviac 60 percent z
hmotnosti výrobku.
b) mliečna čokoláda
1. musí obsahovať najmenej 25 hmotnostných
percent celkovej kakaovej sušiny, najmenej
14 hmotnostných percent mliečnej sušiny
pochádzajúcej zo zahusteného mlieka alebo
sušeného mlieka, zo zahustenej smotany
alebo sušenej smotany, masla alebo mliečneho tuku, najmenej 2,5 hmotnostného percenta beztukovej kakaovej sušiny, najmenej
3,5 hmotnostného percenta mliečneho tuku
a najmenej 25 hmotnostných percent celkového tuku (kakaové maslo a mliečny tuk),
2. ak je názov mliečna čokoláda doplnený
slovami

2.1. „ryža” (vermicelli) alebo „vločky”, musí
obsahovať najmenej 20 hmotnostných
percent kakaovej sušiny, najmenej 12 hmotnostných percent mliečnej sušiny pochádzajúcej zo zahusteného mlieka alebo sušeného mlieka, zo zahustenej smotany alebo sušenej smotany, masla
alebo mliečneho tuku a najmenej 25 hmotnostných percent celkového tuku (kakaové maslo a mliečny tuk),
2.2. „na polievanie” alebo „polevová”, musí
obsahovať najmenej 31 hmotnostných
percent celkového tuku (kakaové maslo
a mliečny tuk),
2.3. „Gianduja”(alebo slovom odvodeným od
slova ”gianduja”) mliečna orechová čokoláda, ktorú možno vyrábať len z mliečnej čokolády, ktorá obsahuje najmenej
10 hmotnostných percent mliečnej sušiny pochádzajúcej zo zahusteného
mlieka alebo sušeného mlieka, zo zahustenej alebo sušenej smotany, masla
alebo mliečneho tuku a z jemne rozomletých lieskovcov v takom pomere, aby
v 100 g výrobku bolo najmenej 20 g
lieskovcov a najviac 40 g lieskovcov; do
čokoládovej hmoty možno tiež pridávať
mandle, lieskovce alebo iné druhy orechov, a to celé alebo sekané, v takom
množstve, aby spolu s pomletými lieskovcami tvorili najviac 60 percent z hmotnosti výrobku,
3. ak je v názve čokolády nahradené slovo
„mliečna” slovom
3.1. „smotanová”, musí výrobok obsahovať
najmenej 5,5 hmotnostného percenta
mliečneho tuku,
3.2. „s odtučneným mliekom”, môže výrobok
obsahovať najviac 1 hmotnostné percento mliečneho tuku,
c) rodinná mliečna čokoláda (family milk chocolate) musí obsahovať najmenej 20 hmotnostných percent celkovej kakaovej sušiny, najmenej 20 hmotnostných percent mliečnej sušiny
pochádzajúcej zo zahusteného mlieka alebo
sušeného mlieka, zo zahustenej smotany alebo
sušenej smotany, masla alebo mliečneho tuku,
najmenej 2,5 hmotnostného percenta beztukovej kakaovej sušiny, najmenej 5 hmotnostných percent mliečneho tuku a najmenej
25 hmotnostných percent celkového tuku (kakaové maslo a mliečny tuk),
d) biela čokoláda musí obsahovať najmenej 20
hmotnostných percent kakaového masla a najmenej 14 hmotnostných percent mliečnej sušiny
pochádzajúcej zo zahusteného mlieka alebo
sušeného mlieka, zo zahustenej smotany alebo
sušenej smotany, masla alebo mliečneho tuku,
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e)

f)

g)

h)

i)

j)

z ktorej musí byť najmenej 3,5 hmotnostného
percenta mliečneho tuku,
čokoláda „a la taza” musí obsahovať najmenej
35 hmotnostných percent celkovej kakaovej sušiny vrátane najmenej 18 hmotnostných percent
kakaového masla a najmenej 14 hmotnostných
percent beztukovej kakaovej sušiny a najviac
8 hmotnostných percent múky alebo škrobu,
rodinná čokoláda „a la taza” (chocolate familiar
a la taza) musí obsahovať najmenej 30 hmotnostných percent celkovej kakaovej sušiny vrátane
najmenej 18 hmotnostných percent kakaového
masla a najmenej 12 hmotnostných percent beztukovej kakaaovej sušiny a najviac 18 hmotnostných percent múky alebo škrobu.
čokoláda nesladená musí obsahovať najmenej
50 hmotnostných percent a najviac 58 hmotnostných percent kakaového masla,
čokoláda horkomliečna musí obsahovať najmenej 40 hmotnostných percent celkovej kakaovej
sušiny, najmenej 10 hmotnostných percent beztukovej kakaovej sušiny a najmenej 7 hmotnostných percent beztukovej mliečnej sušiny,
čokoláda na varenie musí obsahovať najmenej
30 hmotnostných percent celkovej kakaovej
sušiny, z toho najmenej 18 percent kakaového
masla a najmenej 12 percent beztukovej kakaovej sušiny,
ostatné čokolády na polievanie
1. horkomliečna musí obsahovať najmenej 35
hmotnostných percent celkovej kakaovej sušiny, najmenej 10 hmotnostných percent
beztukovej kakaovej sušiny a najmenej 4
hmotnostné percentá beztukovej mliečnej
sušiny,
2. mliečna s odtučneným mliekom musí obsahovať najmenej 25 hmotnostných percent
celkovej kakaovej sušiny, najmenej 14 hmotnostných percent mliečnej sušiny, najviac 0,5
hmotnostného percenta mliečneho tuku
a najmenej 31 hmotnostných percent celkového tuku (kakaové maslo a mliečny tuk),
3. biela môže obsahovať najviac 0,5 hmotnostného percenta beztukovej kakaovej sušiny.

(2) Čokoládu podľa odseku 1 písm. a) až d), g),
h) a j) možno vyrábať aj ako
a) čokoládu s prísadami, ako sú lieskovce, arašídy,
presladené ovocie, sušené ovocie, káva, želé
a pod.,
b) čokoládu plnenú, a to s nugátovou náplňou, jogurtovou náplňou, kávovou náplňou, karamelovou náplňou a pod.,
c) jednosústovú čokoládu alebo pralinku (bonbón).
(3) Čokoláda s prísadami podľa odseku 2 písm.
a) môže obsahovať najviac 40 hmotnostných percent pridaných prísad.
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(4) Ak ide o plnenú čokoládu podľa odseku 2
písm. b), musí jej vonkajšia čokoládová časť tvoriť
najmenej 25 percent z celkovej hmotnosti výrobku.
(5) Jednosústová čokoláda alebo pralinka
(bonbón) podľa odseku 2 písm. c) musí mať podiel
čokolády najmenej 25 percent z hmotnosti výrobku.
§4
Suroviny a prídavné látky
(1) Na výrobu čokolád možno používať najmä
kakaové bôby, kakaovú hmotu, kakaové maslo,
kakao, cukor, iné prírodné sladidlá alebo náhradné
sladidlá, mlieko a výrobky z mlieka.
(2) Na výrobu čokolád podľa § 3 ods. 1 možno
používať aj rastlinné tuky iné ako kakaové maslo,
uvedené v prílohe k tejto hlave potravinového kódexu, v množstve najviac 5 hmotnostných percent
vo výrobku bez zníženia požiadaviek na najmenšie
množstvo kakaového masla alebo celkového množstva kakaovej sušiny, ustanovených pre príslušnú
skupinu výrobkov podľa § 3 ods. 1.
(3) Rastlinné tuky podľa odseku 2, samostatne
alebo zmiešané, sú ekvivalentami kakaového masla a musia spĺňať tieto požiadavky:
a) musia to byť rastlinné tuky, ktoré neobsahujú
kyselinu laurovú a ktoré sú bohaté na symetrické
mononenasýtené triglyceridy typu POP, POSt
a StOSt, pričom P je kyselina palmitová, O je
kyselina olejová a St je kyselina stearová,
b) musia byť zmiešateľné v akomkoľvek pomere s kakaovým maslom a musia byť kompatibilné s jeho
fyzikálnymi vlastnosťami (teplota topenia a teplota kryštalizácie, rýchlosť topenia, potreba temperovacej fázy),
c) možno ich získavať len rafináciou alebo frakcionáciou, čím sa vylučuje enzymatická modifikácia štruktúry triglyceridov.
(4) Do čokoládovej hmoty sa nesmú pridávať
a) tuky živočíšneho pôvodu alebo prípravky z nich,
ktoré nepochádzajú výlučne z mlieka,
b) všetky druhy múky a škrobov, okrem čokolád
uvedených v § 3 ods. 1 písm. e) a f).
(5) Do čokoládovej hmoty možno pridávať aj
zložky s aromatizujúcim alebo ochucujúcim účinkom, ako aj iné chuťové látky, okrem tých, ktoré
napodobňujú chuť čokolády alebo mliečneho tuku.
§5
Označovanie
(1) V obchodnom názve čokolád sa musí uvádzať aj ich začlenenie do skupiny podľa § 3 ods. 1.

(2) V obchodnom názve čokolády podľa § 3 ods.
1 písm. a) možno názov „čokoláda” doplniť slovom
„horká” alebo „tmavá”.
(3) V obchodnom názve čokolády s prísadami
sa musí uvádzať aj všeobecný názov zložky, ktorá
ju charakterizuje, ako napr. lieskovce, mandle, sušené ovocie a pod.

§6
Balenie
(1) Čokolády podľa § 3 musia mať deklarovanú
hmotnosť. Ak ide o spotrebiteľsky balené čokolády, ktoré nie sú označené symbolom „e”2 ), sú prípustné tieto odchýlky od deklarovanej hmotnosti:
Deklarovaná
hmotnosť
v gramoch

(4) V obchodnom názve plnenej čokolády sa
musí uvádzať aj označenie náplne.
(5) V označení čokolád možno názov „lieskovec” nahradiť názvom „lieskový oriešok”.
(6) V označení čokolád uvedených v § 3 písm.
a), b), c), e) až i) a písm. j) body 1 a 2 sa musí
uvádzať údaj o množstve kakaovej sušiny slovami
„kakaová sušina najmenej ..%”.
(7) Ak sa na výrobu čokolády použili rastlinné
tuky podľa § 4 ods. 2, musí sa v označení takéhoto
výrobku uviesť dobre viditeľný a zreteľne čitateľný
text: „okrem kakaového masla obsahuje aj iné
rastlinné tuky”. Tento text sa musí umiestniť v rovnakom zornom poli ako zoznam zložiek, vytlačený
hrubým písmom najmenej rovnakej velkosti ako
zoznam zložiek a tak, aby bol od neho odlíšiteľný.
V blízkosti tohto textu sa musí uvádzať aj obchodný
názov výrobku bez ohľadu na to, že obchodný názov môže byť uvedený aj na inom mieste.

Najväčšia
prípustná odchýlka
od deklarovanej
hmotnosti
v percentách

do 50
od 51 do 100
od 101 do 250
od 251 do 500

-10
-5
-3
-2

nad 500

-1

(2) Ak ide o skupinové balenie, je prípustná odchýlka -1 percento z hmotnosti balenia.
(3) Väčšia ako deklarovaná hmotnosť výrobku
je prípustná.
§7
Skladovanie a preprava
(1) Čokolády sa musia skladovať a uchovávať
v suchých dobre vetraných skladoch a v miestnostiach bez škodcov, pri teplote najviac 25 oC.

(8) Ak sa čokolády podľa § 3 uvádzajú do obehu
v zmesiach, ako sú kolekcie alebo dezerty, možno
ich obchodné názvy nahradiť názvom „zmes čokolád” alebo „zmes plnených čokolád” alebo tomu
podobným názvom.

(2) Čokolády sa musia prepravovat v krytých,
čistých a suchých prepravných prostriedkoch, bez
cudzích pachov a škodcov, oddelene od látok, ktoré
by mohli narušiť ich kvalitu, pri teplote najviac
25 oC.

(9) Ak ide o kolekcie alebo dezerty podľa odseku
7, možno uvádzať pre všetky výrobky v zmesi (kolekcii) spoločný zoznam zložiek.

Druhý diel

(10) Základný názov „čokoláda”, „mliečna čokoláda” alebo „čokoláda na polievanie” možno rozšíriť
o popis poukazujúci na zvýšenú kvalitu (napr. vysokokvalitná čokoláda), len ak výrobok obsahuje
1. najmenej 43 hmotnostných percent celkovej
kakaovej sušiny vrátane najmenej 26 hmotnostných percent kakaového masla, ak ide
o horkú čokoládu,
2. najmenej 30 hmotnostných percent celkovej
kakaovej sušiny a najmenej 18 hmotnostných percent mliečnej sušiny, vrátane 4,5
hmotnostného percenta mliečneho tuku, ak
ide o mliečnu čokoládu,
3. najmenej 16 hmotnostných percent odtučnenej kakaovej sušiny, ak ide o čokoládu na
polievanie.

Cukrovinky
§8
Úvodné ustanovenia
(1) Tento diel tejto hlavy potravinového kódexu
upravuje požiadavky na výrobu a na dovoz cukroviniek, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie
do obehu.
(2) Ak sa v tomto diele potravinového kódexu
neustanovuje inak, vzťahujú sa na výrobu a na do-

2)

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z.z. o označenom
spotrebiteľskom balení.
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voz cukroviniek, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu ustanovenia prvej a druhej časti
potravinového kódexu 1).

rôznych tvarov, farby a chuti, ktoré sa vyrábajú
z kanditovej hmoty alebo mliečnej kanditovej hmoty
lisovaním, ťahaním alebo liatím do foriem.

§9
V ymedz
enie po
jmo
ymedzenie
pojmo
jmovv

(9) Roksy sú tvrdé druhy neplnených kanditov
rôznych tvarov, ktoré sa vyrábajú skladaním rôznofarebnej kanditovej hmoty tak, že sa na reze
vytvárajú farebné obrazce.

(1) Cukrovinky sú výrobky vyrábané rôznymi
technologickými postupmi z cukru, iných prírodných
sladidiel alebo náhradných sladidiel a ďalších zložiek podľa druhu cukrovinky.

(10) Furé sú plnené cukrovinky rôznych tvarov,
ktorých povrch tvorí kanditová hmota; vyrábajú sa
liatim alebo lisovaním.

(2) Dezerty a kolekcie cukroviniek sú výrobky
zložené z cukroviniek, čokoládových cukroviniek
alebo aj jednosústových čokolád alebo praliniek
(bonbónov); môžu byť jednotlivo balené alebo nebalené a rôznym spôsobom ozdobené. Dezerty a kolekcie múžu byť jednodruhové alebo zmesi viacerých druhov cukroviniek.

(11) Dražé sú cukrovinky vyrábané nanášaním
polevy v dražovacích kotloch na rôzne tvary z cukrovinkárských hmôt väčšinou tuhšej alebo tvrdej
konzistencie, jadrá orechov a pod.; za dražé sa považuje aj výrobok, v ktorom je čokoládová hmota
obalená pevnou vrstvou.

(3) Krémy a nátierky sú cukrovinky polotekutej
až polotuhej konzistencie, vyrábané určeným technologickým procesom najmä z kakaa, mandlí, lieskovcov, vlašských orechov, arašidov alebo sóje s
prídavkom rastlinných tukov, niektorých mliečnych
výrobkov a cukru.

(12) Karamelky sú zväčša mäkké cukrovinky,
ktoré sa varia z cukru, škrobového sirupu alebo sirupu z iných náhradných sladidiel s prídavkom rastlinného tuku, mlieka, masla alebo smotany a iných
prísad a prídavných látok; môžu byť aj tvrdé, napr.
anglické karamelky.

(4) Pochúťky sú cukrovinky vyrábané najmä z
kakaa, cukru, iných prírodných sladidiel alebo náhradných sladidiel, rastlinných tukov, formované do
tvaru tabuliek alebo tyčiniek polotuhej až tuhej konzistencie; možno ich vyrábať aj s prídavkom sušeného ovocia, jadier orechov, praženej kávy a iných
prísad alebo plnené.

(13) Fondánové cukrovinky sú cukrovinky polotuhej konzistencie s jemnokryštalickou štruktúrou.
Vyrábajú sa zahustením zmesi cukru, škrobového
sirupu, vody a iných zložiek prerušovanou kryštalizáciou.

(5) Polevy sú výrobky určené na polievanie, máčanie, dražovanie alebo na dekorovanie, vyrábané
najmä z cukru, prírodných sladidiel iných ako sacharóza alebo náhradných sladidiel, tukovej zložky,
ktorú tvoria tuky rastlinného pôvodu alebo živočíšneho pôvodu a z ďalších zložiek podľa druhu polevy.
(6) Nugát je cukrovinka polotuhej konzistencie
vyrábaná určeným technologickým procesom najmä z mandlí, lieskovcov, vlašských orechov, arašidov alebo sóje, najčastejšie s prídavkom rastlinných tukov, plnotučného sušeného mlieka, kakaa
a cukru; môže byť potiahnutý čokoládou.
(7) Kandity sú cukrovinky na báze kanditovej
hmoty alebo mliečnej kanditovej hmoty, ktorá sa
vyrába zahusťovaním cukorného roztoku alebo roztokov z iných prírodných sladidiel, alebo náhradných sladidiel a iných zložiek na homogénnu hmotu.
(8) Dropsy sú tvrdé druhy neplnených kanditov
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(14) Komprimáty sú za studena lisované cukrovinky z ochutených, spravidla zafarbených práškových zmesí cukru, iných prírodných sladidiel alebo
náhradných sladidiel s ďalšími zložkami.
(15) Želé sú cukrovinky s konzistenciou tuhého
gélu, vyrábané zo želírujúcich látok, cukru, škrobového sirupu, invertného cukru alebo iných náhradných sladidiel a iných prísad alebo prídavných látok.
(16) Gumovité cukrovinky sú cukrovinky tuhej
gumovitej konzistencie, ktorú získavajú technológiou výroby s použitím najmä jedlej želatíny, arabskej gumy, agaru alebo modifikovaných škrobov.
(17) Penové cukrovinky sú cukrovinky vyrábané
z cukru, škrobového sirupu alebo sirupu z náhradných sladidiel s prídavkom penotvorných látok a iných
prídavných látok.
(18) Žuvačky sú cukrovinky výrazne gumovitej
a ťahavej konzistencie, ktorú získavajú použitím vo
vode nerozpustnej žuvačkovej (gumovej) bázy; možno ich rôzne povrchovo upravovať, napr. dražovaním.

(19) Marcipán je cukrovinka vyrábaná zo základnej marcipánovej hmoty s prídavkom rôznych zložiek.
(20) Základná marcipánová hmota je hmota
vyrábaná z parených olúpaných mandlí a z cukru
s prídavkom škrobového sirupu alebo invertného
cukru.
(21) Persipánová hmota je hmota vyrábaná
z odhorčených, vylúpaných a vysušených jadier
marhúľ alebo broskýň (persiko) s prídavkom cukru,
škrobového sirupu alebo invertného cukru.
(22) Mandľovopersipánová hmota je hmota, v ktorej je časť mandlí nahradená persikom.
(23) Turecký med je polotvrdá až tvrdá šľahaná
cukrovinka z cukrosirupového roztoku, sušených
vaječných bielkov alebo iných penotvorných látok,
s prídavkom alebo bez prídavku jadier orechov
alebo olejnín.
(24) Rahat je orientálna cukrovinka vyrábaná
zo škrobu, cukru, jemne nakrájaného presladeného
alebo sušeného ovocia, alebo jadier orechov alebo
olejnín.
(25) Chalva je mäkká orientálna cukrovinka
vyrábaná z kanditovej hmoty šľahaním s penotvornou látkou a prídavkom pražených jadier orechov
alebo olejnín.
(26) Cukrovinky zo sladkého drievka sú cukrovinky vyrábané najmä z cukru, škrobového sirupu,
múky a výťažku zo sladkého drievka.
(27) Sójové cukrovinky a arašídové cukrovinky
sú cukrovinky vyrábané z cukru alebo iných prírodných sladidiel, arašídových polovýrobkov alebo sójových polovýrobkov a ďalších zložiek.
§ 10
Členenie cukroviniek
(1) Cukrovinky sa podľa použitých surovín
a technológie výroby členia na
a) krémy a nátierky,
b) pochúťky, ktoré môžu byť plnené alebo s prísadami, ako napr. arašidové, nugátové, kávové,
s prídavkom sušeného ovocia a iné,
c) polevy, ktoré podľa použitých prísad môžu byť
napr. kakaová, kakaová horkomliečna, jogurtová, fondánová s príchuťou a iné,
d) nugát, ktorý podľa druhu prísad môže byť mandľový, lieskoorieškový, vlašskoorechový, sójový, arašídový a iný,

e) kandity, ktoré sa vyrábajú z kanditovej hmoty
alebo z kanditovej mliečnej hmoty ako
1. dropsy, ktoré sa vyrábajú v rôznych tvaroch
vrátane lízaniek,
2. roksy, ktoré sa vyrábajú v rôznych tvaroch,
napr. ako tyčinky, točené tyčinky, lízanky,
3. furé, ktoré sa vyrába v rôznych tvaroch vrátane lízaniek a ktoré podľa charakteru náplne môže byť napr. s náplňou tukovou alebo
varenou tukovou, šľahanou, laminovanou
vrstvenou, varenou sirupovou alebo sypkou
až práškovou, a to s rôznymi prísadami a príchuťami,
f) dražé, ktoré podľa druhu vložky a spôsobu výroby môže byť napr. s jadrami orechov, s vložkou
likérovou, fondánovou, čokoládovou, ovocnou,
kanditovou, marcipánovou, nugátovou, extrudovanou, expandovanou, s výťažkom zo sladkého
drievka alebo so želé,
g) karamelky, ktoré podľa druhu prísad môžu byť
napr. mliečne, s jadrami orechov, likérové, kakaové, kávové, ovocné (bez kondenzovaného
mlieka) alebo plnené,
h) fondánové cukrovinky s rôznymi prísadami,
i) komprimáty, ktoré možno vyrábať tiež s prídavkom sušeného mlieka alebo náhradných sladidiel,
j) želé,
k) gumovité cukrovinky,
l) penové cukrovinky,
m ) žuvačky, ktoré môžu byť najmä plátkové, guličkové, plnené, dražované,
n) marcipán,
o) turecký med,
p) rahat,
q) chalva,
r) cukrovinky zo sladkého drievka,
s ) sójové cukrovinky alebo arašídové cukrovinky,
t) iné cukrovinky.
(2) Cukrovinky podľa odseku 1 možno vyrábať
aj ako čokoládové cukrovinky, ak sa na ich výrobu
použila čokoláda podľa § 3 ods. 1.
§ 11
Požiadavky na kvalitu cukroviniek
Jednotlivé druhy cukroviniek musia spĺňať fyzikálne a chemické požiadavky uvedené vo vnútornom predpise výrobcu.
§ 12
Označovanie
(1) V obchodnom názve cukroviniek musí byť
uvedené ich začlenenie podľa § 10.
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(2) V obchodnom názve cukroviniek musí byť
uvedený všeobecný názov zložky, ktorá ich charakterizuje.
(3) V názve nugátu sa musí uvádzať aj názov
zložky, ktorá určuje jeho charakter.
(4) V označenie cukroviniek možno názov „lieskovec” nahradiť názvom „lieskový oriešok”.

pri teplote najviac 25 oC v suchých a dobre vetraných skladoch a miestnostiach bez škodcov.
(2) Cukrovinky sa musia prepravovať pri teplote
najviac 25 oC v krytých, čistých a suchých prepravných prostriedkoch, bez cudzích pachov a škodcov,
oddelene od látok, ktoré by mohli narušiť ich kvalitu.
Tretí diel

(5) V názve polevy sa musí uvádzať názov zložky, ktorá ju charakterizuje .
(6) Ak sa cukrovinky uvádzajú do obehu v kolekciách alebo dezertoch, možno uvádzať pre všetky výrobky v kolekcii alebo dezerte spoločný zoznam zložiek.
§ 13
Balenie
(1) Cukrovinky podľa § 10 musia mať deklarovanú hmotnosť. Ak ide o spotrebitelsky balené cukrovinky, ktoré nie sú oznacené symbolom „e”2), sú prípustné tieto odchýlky od deklarovanej hmotnosti:
Deklarovaná
hmotnosť
v gramoch

Najväčšia
prípustná odchýlka
od deklarovanej
hmotnosti
v percentách

do 105
od 106 do 150
od 151 do 250
od 251 do 500
od 501 do 1000
nad 1000

-10
-8
-5
-3
-2
-1

Spoločné, prechodné a záverečné
ustanovenia
§ 15
Falšovanie
Za falšovanie čokolády a cukroviniek sa považuje, ak sa
a) názvom „čokoláda” označujú výrobky, ktoré
nespĺňajú požiadavky na príslušný druh čokolády podľa § 3,
b) na výrobu cukrovinky nepoužila zložka, ktorá
je pre príslušný druh cukrovinky charakteristická,
c) na výrobu čokolády alebo cukrovinky nepoužila
zložka, ktorá je deklarovaná v názve výrobku
alebo ak sa použila v množstve, ktoré nezodpovedá požiadavkám tejto hlavy potravinového
kódexu.
§ 16
Prechodné ustanovenie

(2) Ak ide o skupinové balenie, je prípustná odchýlka -1 percento z hmotnosti balenia.

Čokolády a cukrovinky možno vyrábať a označovať podľa predpisov platných pred nadobudnutím
účinnosti tohto výnosu do 31. decembra 2003 a uvádzať do obehu do dátumu ich najneskoršej spotreby.

(3) Väčšia ako deklarovaná hmotnosť je prípustná.

§ 17
Účinnosť

§ 14
Skladovanie a preprava

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2002
okrem § 4 ods. 2 a 3 a § 5 ods. 6, ktoré nadobúdajú
účinnosť 1. januára 2004.

(1) Cukrovinky sa musia skladovať a uchovávať

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky
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Príloha
k osemnástej hlave tretej časti
potravinového kódexu
RASTLINNÉ TUKY, ktoré možno používať ako náhradu kakaového masla podľa § 4 ods.2
Názov rastlinného tuku
1. Olej zo semien illipe, „bornejský loj” alebo „tengkawang”
2. Palmový olej
3. „Sal”
4. Olej zo semien maslovníka
5. „Kokum gurgi”
6. Olej z mangových jadier

Vedecký názov rastlín, z ktorých možno uvedené tuky získať
Shorea spp.
Elaeis guineensis
Elaeis olifera
Shorea robusta
Butyrospermum parkii
Garcinia indica
Mangifera indica

V čokoláde používanej na výrobu zmrzliny alebo obdobných zmrazených výrobkov možno používať olej z kokosových
orechov.

V Ý N O S
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 6. mája 2002 č. 1393/2002 - 100,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100,
ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového
kódexu Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
o potravinách ustanovujú:
Čl. I
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996 -100,
ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia
hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1. V prílohe č. 2 k tretej hlave druhej časti potravinového kódexu, časti D, sa pred názov „Polychlórované bifenyly“ uvedie rímska číslica „I.“.
2. Za bodom „I. Polychlórované bifenyly“ sa doplní
rímska číslica „II.“ a text vrátane nadpisu znie:
„II. DIOXÍNY A DIOXÍNOM PRÍBUZNÉ
P O LLY
Y CHL
ÓR
O VANÉ BIFENYL
Y
CHLÓ
RO
BIFENYLY
1. Skupinu dioxínov tvorí 75 kongenérov polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov (ďalej len „PCDD“)
a 135 kongenérov polychlórovaných dibenzofuránov (ďalej len „PCDF“), z ktorých 17 má mimoriadne toxické účinky na ľudský organizmus;
tieto kongenéry sú uvedené v tabuľke č. 1.
2. Skupinu dioxínom príbuzných polychlórovaných
bifenylov (ďalej len „dioxínom príbuzné PCB“)
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tvorí 12 kongenérov PCB, ktoré majú toxické
účinky obdobné dioxínom; tieto kongenéry sú
uvedené v tabuľke č. 2.
3. Dioxíny a dioxínom príbuzné PCB sú mimoriadne odolné chemickému rozkladu a biologickému
rozkladu, dlhodobo pretrvávajú v životnom prostredí a kumulujú sa v krmivách a v potravinovom reťazci.
4. Ak ide o potraviny uvedené v tabuľke č. 3, zakazuje sa
a) zmiešavať potraviny, v ktorých koncentrácia
dioxínov nepresahuje najvyššie prípustné
množstvo s potravinami, v ktorých koncentrácia toto množstvo presahuje,
b) používať potraviny, v ktorých koncentrácia
dioxínov presahuje najvyššie prípustné množstvo, ako zložky pri výrobe iných potravín.
5. Najvyššie prípustné množstvo dioxínov sa
vyjadruje ako toxický ekvivalent 1 ) (TEQ) na kilogram vzorky (ng/kg). TEQ sa vypočíta sčítaním
stanovených množstiev jednotlivých kongenérov uvedených v tabuľke č. 1 po ich vynásobení príslušnými faktormi ekvivalentnej toxicity
(TEF) uvedenými v tabuľke č 1.

1) Toxický ekvivalent (TEQ) je množstvo prepočítané z analyticky stanovených množstiev 2,3,7,8-substituovaných kongenérov PCDD a PCDF, ktoré má približne rovnakú toxicitu
ako rovnaké množstvo 2,3,7,8-tetrachlórdibenzo-p-dioxínu,
ktorý je najtoxickejší zo všetkých kongenérov dioxínov.

Tabuľka č. 1
PCDD a PCDF a faktory ich ekvivalentnej toxicity (podľa WHO, 1997)
Kongenér PCDD

TEF

Kongenér PCDF

TEF

2,3,7,8-tetrachlórdibenzo-p-dioxín

1

2,3,7,8-tetrachlórdibenzofurán

0,1

1,2,3,7,8- pentachlórdibenzo-p-dioxín

1

1,2,3,7,8-pentachlórdibenzofurán

0,05

1,2,3,4,7,8- hexachlórdibenzo-p-dioxín

0,1

2,3,4,7,8-pentachlórdibenzofurán

0,5

1,2,3,6,7,8- hexachlórdibenzo-p-dioxín

0,1

1,2,3,4,7,8-hexachlórdibenzofurán

0,1

1,2,3,7,8,9-hexachlórdibenzo-p-dioxín

0,1

1,2,3,6,7,8-hexachlórdibenzofurán

0,1

1,2,3,4,6,7,8-heptachlórdibenzo-p-dioxín

0,01

1,2,3,7,8,9-hexachlórdibenzofurán

0,1

oktachlórdibenzo-p-dioxín

0,0001

2,3,4,6,7,8-hexachlórdibenzofurán

0,1

1,2,3,4,6,7,8-heptachlórdibenzofurán

0,01

1,2,3,4,7,8,9-heptachlórdibenzofurán

0,01

oktachlórdibenzofurán

0,0001

Tabuľka č. 2
Dioxínom príbuzné PCB
Chemický názov

Označenie podľa IUPAC

3,3’,4,4’-tetrachlórbifenyl

PCB-77

3,4,4’,5-tetrachlórbifenyl

PCB-81

3,3’,4,4’,5-pentachlórbifenyl

PCB-126

3,3’,4,4’,5,5’-hexachlórbifenyl

PCB-169

2,3,3’,4,4’-pentachlórbifenyl

PCB-105

2,3,4,4’,5-pentachlórbifenyl

PCB-114

2,3’,4,4’,5-pentachlórbifenyl

PCB-118

2’,3,4,4’,5-pentachlórbifenyl

PCB-123

2,3,3’,4,4’,5-hexachlórbifenyl

PCB-156

2,3,3’,4,4’,5’-hexachlórbifenyl

PCB-157

2,3’,4,4’,5,5’-hexachlórbifenyl

PCB-167

2,3,3’,4,4’,5,5’-heptachlórbifenyl

PCB-189

Tabuľka č. 3
Najvyššie prípustné množstvá PCDD a PCDF vyjadrené ako TEQ
Potravina
Mäso a mäsové výrobky pochádzajúce z
a) prežúvavcov, ako sú hovädzí
dobytok a ovce
b) hydiny a chovnej zveri
c) ošípaných
Pečeň a výrobky z nej
Mäso rýb a výrobky z neho3)
Mlieko a mliečne výrobky vrátane maslového tuku
Slepačie vajcia a výrobky z nich5)
Jedlé tuky a jedlé oleje
a) živočíšny tuk
1. z prežúvavcov
2. z hydiny a chovnej zveri
3. z ošípaných
4. zmes živočíšnych tukov
b) rastlinný olej
c) rybí olej určený na ľudskú spotrebu

Najvyššie prípustné množstvo1), 2)
[ng TEQ/kg tukového podielu]

Smerný limit1), 2)
[ng TEQ/kg tukového podielu]

3

2

2
1
6
44)
3
3

1,5
0,6
4
34)
2
2

3
2
1
2
0,75
2

2
1,5
0,6
1,5
0,5
1,5

Vysvetlivky:
1) Ak stanovovaný kongenér je prítomný vo vzorke pod medzou stanovenia, na výpočet TEQ sa za tento kongenér použije medza stanovenia.
2) Najvyššie prípustné množstvá sa neaplikujú na potraviny obsahujúce tuk v množstve menšom ako 1 hmotnostné %,
okrem rýb
a výrobkov z nich.
3) Vrátane kôrovcov a hlavonožcov bez vnútorností, okrem tmavého krabieho mäsa.
4) Vyjadrené v ng TEQ/kg výrobku (celková hmotnosť).
5) Vajcia od hydiny chovanej vo voľnom výbehu musia spĺňať ustanovené najvyššie prípustné množstvo od 10. januára 2004.".

Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2002.
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