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Výnos
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 24. júna 2002 č. 1519/2002-100,
ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín
a spôsob jej výpočtu

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
podľa § 12 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona
č. 23/2002 Z. z. ustanovuje:
§1
(1) Tento výnos upravuje rozsah výživového tvrdenia,

spôsob uvádzania výživovej hodnoty na obaloch potravín
uvádzaných do obehu a spôsob jej výpočtu.
(2) Tento výnos sa nevzťahuje na balené prírodné
minerálne vody a iné balené vody určené na ľudskú spotrebu.
(3) Požiadavky na označovanie potravín na oso-
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bitné výživové účely 1) nie sú týmto výnosom dotknuté.
§2
(1) Uvádzanie výživovej hodnoty na potravinách (ďalej len “označovanie výživovej hodnoty”) sú všetky údaje
uvádzané na obale potraviny, ktoré sa týkajú
a) energetickej hodnoty a
b) týchto živín:
1. bielkovín,
2. sacharidov,
3. tukov,
4. vlákniny,
5. sodíka,
6. vitamínov a minerálnych látok uvedených v prílohe č. 1, ak sú v potravine prítomné vo významných množstvách.
(2) Významné množstvo vitamínov a minerálnych
látok je množstvo vitamínov a minerálnych látok väčšie
ako 15 percent odporúčanej dennej dávky podľa prílohy
č. 1 v 100 g alebo v 100 ml potraviny alebo v jednom balení, alebo v jednotlivej porcii potraviny.
(3) Bielkoviny sú všetky bielkoviny v potravine; ich
množstvo sa vypočíta vynásobením množstva dusíka
stanoveného Kjeldahlovou metódou faktorom 6,25.
(4) Sacharidy sú všetky sacharidy v potravine, ktoré
sú metabolizované v ľudskom organizme vrátane alkoholických cukrov (polyolov).
(5) Cukry sú všetky monosacharidy a disacharidy
v potravine okrem alkoholických cukrov (polyolov).
(6) Tuky sú všetky lipidy v potravine vrátane fosfolipidov.
(7) Nasýtené mastné kyseliny sú mastné kyseliny bez
násobnej väzby.
(8) Mononenasýtené mastné kyseliny (monoénové
mastné kyseliny) sú mastné kyseliny s jednou cis-dvojitou väzbou.
(9) Polynenasýtené mastné kyseliny (polyénové mastné kyseliny) sú mastné kyseliny s cis, cis-metylén prerušenými dvojitými väzbami.
(10) Potravinová vláknina je časť potravín rastlinného
pôvodu, ktorá sa nestrávi endogénnymi enzýmami ľudského organizmu a tvoria ju predovšetkým neškrobové
polysacharidy (napr. celulóza, hemicelulóza, pektínové
látky, betaglukany, rastlinné gumy) a lignín. Na účely tohto
výnosu sa stanovuje ako celková vláknina potravy
postupom podľa prílohy č. 2.

1)
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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.).

(11) Priemerné množstvo živín je hodnota, ktorá najvhodnejšie vyjadruje množstvo živiny, ktoré potravina obsahuje; je ovplyvnené variabilitou množstva živín v závislosti od ročného obdobia, plemena alebo odrody, spôsobu výživy, lokality, štádia zrelosti a i., ako aj spôsobom
spotreby a ďalšími faktormi, ktoré môžu spôsobiť zmenu
aktuálnej hodnoty.
(12) Potravina so zníženou energetickou hodnotou
je potravina s množstvom energie do 170 kJ (40 kcal)
na 100 g pevnej potraviny alebo do 80 kJ (20 kcal) na
100 ml tekutej potraviny.
(13) Potravina, ktorá obsahuje menej ako 17 kJ (4
kcal) na 100 ml tekutej potraviny, sa považuje za potravinu, ktorá nedodáva energetickú hodnotu vôbec; pevná
potravina nemá limit určený.
(14) Potravina so zníženým množstvom živín je potravina s množstvom
a) tuku najviac 3 g na 100 g pevnej potraviny alebo
1,5 g na 100 ml tekutej potraviny,
b) nasýtených mastných kyselín najviac 1,5 g na 100 g
pevnej potraviny alebo 0,75 g na 100 ml tekutej
potraviny a s množstvom najviac 10 percent energie z nasýtených mastných kyselín,
c ) sodíka najviac 0,12 g na 100 g potraviny, ak ide
o potravinu s nízkym množstvom sodíka, a najviac
0,04 g na 100 g potraviny, ak ide o potravinu s veľmi nízkym množstvom sodíka
(15) Potravina s nízkym množstvom cholesterolu je
potravina s množstvom cholesterolu najviac 0,02 g na
100 g pevnej potraviny alebo 0,01 g na 100 ml tekutej
potraviny.
(16) Potravina, ktorá obsahuje menej ako 0,005 g
cholesterolu na 100 g pevnej potraviny alebo 100 ml tekutej potraviny a menej ako 1,5 g nasýtených mastných
kyselín na 100 g pevnej potraviny alebo menej ako
0,75 g na 100 ml tekutej potraviny a ktorej množstvo
energie z nasýtených mastných kyselín je menšie ako
10 percent, sa považuje za potravinu, ktorá neobsahuje
cholesterol vôbec.
(17) Potravina, ktorá obsahuje
a) tuku najviac 0,5 g na 100 g pevnej potraviny alebo
100 ml tekutej potraviny,
b) nasýtených mastných kyselín najviac 0,1 g na 100 g
pevnej potraviny alebo 0,1 g na 100 ml tekutej
potraviny,
c ) sodíka najviac 0,005 g na 100 g potraviny, sa považuje za potravinu, ktorá neobsahuje živiny vôbec.
§3
(1) Výživové tvrdenie je údaj alebo znázornenie, ktoré
udáva alebo naznačuje, že potravina má osobitné výživové vlastnosti vzhľadom na
a) energetickú hodnotu, ktorú potravina dodáva, dodáva v zníženej miere alebo vo zvýšenej miere,
alebo energetickú hodnotu nedodáva vôbec,
b) živiny, ktoré potravina obsahuje, obsahuje vo zvýšenej miere alebo v zníženej miere, alebo ktoré
neobsahuje vôbec.

(2) Informácia o druhu alebo množstve živín v potravine nie je výživovým tvrdením, ak túto informáciu požaduje osobitný predpis.
(3) Výživové tvrdenia sa môžu týkať len energetickej
hodnoty a živín uvedených v § 2 ods. 1 a látok, ktoré
patria do niektorej skupiny týchto živín alebo sú ich zložkami.
§4
(1) Označovanie výživovej hodnoty na obale potraviny určenej pre spotrebiteľa je okrem potravín uvedených v odseku 2, dobrovoľné.
(2) Ak sa v označení potraviny uvádzanej do obehu
alebo v jej reklame, okrem všeobecne zameranej reklamnej akcie, uvádza výživové tvrdenie, je označenie výživovej hodnoty povinné.
(3) Ak sa v označení potraviny uvádza výživová
hodnota, musia sa údaje uvádzať podľa prvej skupiny
alebo druhej skupiny v tomto poradí:
prvá skupina
1. energetická hodnota,
2. množstvo bielkovín, sacharidov a tukov,
druhá skupina
1. energetická hodnota,
2. množstvo bielkovín, sacharidov, cukrov, tukov,
nasýtených mastných kyselín, vlákniny a sodíka.
(4) Ak sa výživové tvrdenie vzťahuje na cukry, nasýtené mastné kyseliny, vlákninu alebo sodík, musia sa
údaje uvádzať podľa druhej skupiny.
(5) Označovanie výživovej hodnoty môže tiež zahŕňať
označenie množstva jednej látky alebo niekoľkých z týchto látok:
a) škrobu,
b) alkoholických cukrov,
c ) mononenasýtených (monoénových) mastných kyselín,
d) polynenasýtených (polyénových) mastných kyselín,
e ) cholesterolu,
f) minerálnych látok a vitamínov uvedených v prílohe
č. 1, ak sú v potravine prítomné vo významnom
množstve.
(6) Ak sa v označení potravín uvádza výživové tvrdenie, je uvedenie látok patriacich do niektorej skupiny
živín podľa odseku 3 alebo 5, alebo ich zložiek povinné.
Okrem toho, ak sa uvádza množstvo polynenasýtených
mastných kyselín, mononenasýtených mastných kyselín,
ako aj cholesterolu, potom sa musí uvádzať aj množstvo
nasýtených mastných kyselín.
§5
(1) Energetická hodnota sa vypočíta z množstva jednotlivých živín použitím týchto prepočítacích koeficientov
na 1 g látky:
a) sacharidy, okrem
alkoholických cukrov
17 kJ
(4 kcal),

b)
c)
d)
e)
f)

alkoholické cukry
bielkoviny
tuky
alkohol
organické kyseliny

10
17
37
29
13

kJ
kJ
kJ
kJ
kJ

(2,4 kcal),
(4 kcal),
(9 kcal),
(7 kcal),
(3 kcal).

(2) Základom pre výpočet energetickej hodnoty sú
priemerné množstvá živín založené na analýze potravín
alebo získané výpočtom podľa receptúry s použitím všeobecne preukázaných a osvojených údajov (Aktualizované potravinové tabuľky, Výskumný ústav potravinársky, Bratislava 1997 – 2002, Potravinová banka dát Výskumného ústavu potravinárskeho, Bratislava).
(3) Údaje o energetickej hodnote a množstve živín
alebo ich zložiek sa musia uvádzať číselnou hodnotou
v týchto jednotkách:
a) energia
kJ; ako doplňujúci
údaj možno uvádzať aj údaj o energetickej hodnote
v kcal,
b) bielkoviny
g,
c ) sacharidy
g,
d) t u k
g,
e ) vláknina
mg,
f) sodík
mg,
g) cholesterol
mg,
h ) vitamíny a minerálne látky
v jednotkách špecifikovaných v prílohe č.1.
(4) Údaje o výživovej hodnote sa vyjadrujú na 100 g
alebo 100 ml potraviny. Okrem toho sa tieto údaje môžu
vyjadrovať na dávku, ktorej množstvo je vyznačené, alebo
na jednu porciu, ak je uvedený ich počet v balení. Údaje
o vitamínoch a minerálnych látkach musia byť taktiež uvedené v percentách odporúčanej dennej dávky podľa prílohy č. 1. Tieto údaje možno uvádzať aj graficky.
(5) Uvádzané množstvá sa vzťahujú na potravinu
v stave, v akom sa uvádza do obehu. Môžu sa však vzťahovať aj na potravinu po jej úprave za predpokladu, že
sú pripojené podrobné pokyny na túto úpravu a je uvedené, že údaje sa týkajú potraviny pripravenej na priamu
spotrebu.
(6) Ak sa uvádzajú cukry alebo alkoholické cukry,
alebo škrob, musia sa tieto údaje uvádzať bezprostredne
za údajmi o množstve sacharidov takto:
sacharidy
g,
z toho:
a) cukry
g,
b) alkoholické cukry
g,
c) škrob
g.
(7) Ak sa uvádza množstvo mastných kyselín alebo
typ mastných kyselín, alebo množstvo cholesterolu, musia sa tieto údaje uvádzať bezprostredne za údajom o množstve tuku takto:
tuky
g,
z toho:
a) nasýtené mastné kyseliny
g,
b) mononenasýtené mastné kyseliny g,
c ) polynenasýtené mastné kyseliny
g,
d) cholesterol
mg.
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(8) Hodnoty živín sa musia uvádzať ako priemerné
hodnoty založené na výsledkoch
a) analýz výrobcu potraviny,
b) výpočtu známych alebo aktuálnych priemerných
hodnôt použitých zložiek potraviny, alebo
c ) výpočtu použitím všeobecne preukázaných a osvojených údajov (odsek 2).
(9) Ak je na spotrebiteľskom obale dostatok miesta,
musia byť údaje o výživovej hodnote uvádzané na jednom mieste v tabuľkovej forme s priradenými číselnými
hodnotami. Ak to priestor na obale nedovoľuje, uvádzajú
sa údaje v lineárnej podobe. Tlač týchto údajov musí byť
urobená čitateľne a nezmazateľne a údaje musia byť
umiestnené na dobre viditeľnom mieste.
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§6
Prechodné ustanovenie
Výživovú hodnotu podľa doterajších predpisov možno
označovať do 31. decembra 2003 a takto označené
potraviny možno uvádzať do obehu do dátumu ich trvanlivosti.
§7
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
Minister
P a v el K
oncoš, vv.. rr..
Koncoš,

Príloha č. 1
k výnosu č. 1519/2002-100

V i tta
a m í nny
y a miner
álne látky a ic
h odpor účané denné dávky
minerálne
ich

Vitamín A

800

µg

Vitamín D

5

µg

Vitamín E

10

mg

Vitamín B 1 (Tiamín)

1,4

mg

Vitamín B 2 (Riboflavín)

1,6

mg

Vitamín PP (Niacín)

18

mg

200

µg

Kyselina pantoténová

6

mg

Vitamín B 6 (Pyridoxíny)

2

mg

Vitamín B 12

1

µg

Vitamín C

60

mg

Vitamín B c (Kyselina listová)

Biotín

0,15

mg

Horčík

300

mg

Fosfor

800

mg

Vápnik

800

mg

Železo

14

mg

Zinok

15

mg

150

µg

Jód
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Príloha č. 2
k výnosu č. 1519/2002-100

Stanovenie množstva vlákniny v potravinách enzymaticko-gravimetrickou metódou

1. Princíp metódy
Množstvo vlákniny v potravinách rastlinného pôvodu
sa na účely tohto výnosu stanoví ako celková vláknina
potravy (total dietary fiber - TDF) enzymaticko-gravimetrickou metódou, ktorá je v súlade s oficiálnou metódou AOAC* . Princípom metódy je odstránenie škrobu
a bielkovín z potraviny pôsobením tráviacich enzýmov,
zvyšok tvorí vláknina a minerálne látky. Celková vláknina
potravy pozostáva z nerozpustnej vlákniny a z vlákniny
rozpustnej vo vode.
Zhomogenizovaná vzorka potraviny sa postupne
podrobí účinku enzýmov - termostabilnej α-amylázy,
proteázy a amyloglukozidázy, čím sa zo vzorky odstránia bielkoviny a škrob. Pridaním štvornásobného objemu
etanolu sa z roztoku vyzráža rozpustná vláknina potravy. Celkový nerozpustný zvyšok sa potom odfiltruje
a premyje etanolom a acetónom. Po vysušení sa zvyšok
odváži. Množstvo celkovej vlákniny potravy sa upraví
vzhľadom na zvyškové bielkoviny, popol a slepý pokus.
2. Prístroje:
2.1. Analytická váha s presnosťou ± 0,1 mg
2.2. Laboratórny pH-meter
2.3. Vodný termostat
2.4. Sušiareň s nastaviteľnou teplotou
2.5. Muflová pec s nastaviteľnou teplotou
2.5. Homogenizátor alebo mixér
2.6. Vodná výveva s odsávacím zariadením
2.7. Magnetické miešadlo
3. C h e m ik á lie :
3.1. Etanol (C 2 H 5OH) 96 % objemových
3.2. Etanol (C 2 H 5OH) 78 % objemových
3.3. Acetón, p.a.
3.4. Fosforečnanový tlmivý roztok /pH 6/ - 1,400 g
Na2HPO4 alebo 1,753 g Na2HPO .2H2O a 9,680 g
NaH 2 PO 4 alebo 10,940 g NaH 2 PO 4 .2H 2 O sa
rozpustí v cca 700 ml vody a doplní na objem
1l a pH sa upraví na hodnotu 6,0.
3.5. Termostabilná α-amyláza
3.6. Proteáza
3.7. Amyloglukozidáza
3.8. Hydroxid sodný: c (NaOH) = 0,275 mol.l -1
3.9. Kyselina chlórovodíková: c (HCl) = 0,325 mol.l-1
4. Pracovný postup

4.1. Príprava vzorky na analýzu
Vzorka sa zhomogenizuje a ak obsahuje viac ako
10 hmotnostných percent tuku, musí sa tuk odstrániť
opakovanou extrakciou éterom (3 x 25 ml na 1g vzorky).
Úbytok hmotnosti v dôsledku odstránenia tuku sa zaznamená za účelom korigovania konečného výsledku
stanovenia vlákniny.
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Jemne granulované pevné vzorky sa navažujú
priamo, kusové alebo hrubo granulované vzorky sa zomelú tak, aby veľkosť častíc bola 0,3 - 0,5 mm, pastovité
alebo tekuté vzorky sa sušia cez noc pri 105 oC, potom
sa ochladia v exsikátore a zhomogenizujú. Ak vzorku
nemožno zahrievať, vysuší sa výmrazom (lyofilizáciou).
Pomletá vzorka sa uchováva v uzavretej nádobe v exsikátore.

4.2. Popis vlastného stanovenia:
Do vysokej kadičky o objeme 400 ml sa naváži
1,00 g suchej zhomogenizovanej vzorky s presnosťou
na 0,1 mg a pridá sa 50 ml fosforečnanového tlmivého
roztoku (3.4.). Zmeria sa pH a ak je potrebné, upraví sa
na hodnotu 6,0 ± 0,2. Teplota v laboratóriu a teplota
vzoriek v tlmivom roztoku pri meraní pH má byť 25 oC.
Potom sa k vzorke pridá 0,1 ml roztoku termostabilnej α-amylázy, zmes sa premieša krúživým pohybom,
kadička sa prikryje hliníkovou fóliou a vloží do vriaceho
vodného kúpeľa, pričom sa mierne premiešava v 5 minútových intervaloch. Po dosiahnutí teploty 95 - 100 oC
sa vzorka temperuje 15 minút. Celková doba záhrevu
má byť približne 30 minút. Potom sa roztok ochladí na
25 oC a pH sa upraví na hodnotu 7,5 ± 0,2 pridaním vodného roztoku NaOH (3.8.).
Do upravenej zmesi sa pridá 5 mg proteázy (3.6.)
alebo 0,1 ml roztoku proteázy vo fosforečnanovom tlmivom roztoku o koncentrácii 50 mg enzýmu v 1 ml tlmivého
roztoku. Kadička sa prikryje hliníkovou fóliou a temperuje
sa 30 minút pri 60 oC za stáleho miešania alebo pretrepávania. Potom sa zmes ochladí na laboratórnu teplotu
a jej pH sa upraví na hodnotu 4,0 - 4,6 pridávaním roztoku
HCl (3.9.).
Potom sa pridá 0,3 ml amyloglukozidázy. Kadička
sa prikryje hliníkovou fóliou a na vodnom kúpeli zohriatom na 60 oC sa zmes za stáleho miešania zohrieva. Po
dosiahnutí teploty 60 oC sa temperuje 30 minút.
Do reakčnej zmesi v kadičke sa pridá 280 ml etanolu
(3.1.) zohriateho na 60 oC. Vláknina sa vyzráža pri izbovej
teplote počas 60 minút.
Odváži sa bezpopolový filtračný papier s presnosťou
na 0,1 mg a vloží sa do Büchnerovho lievika. Filtračný
papier sa zvlhčí etanolom (3.2.) a za stáleho odsávania
sa na Büchnerovom lieviku kvantitatívne zachytí pevný
podiel z analyzovanej vzorky. Zachytená zrazenina sa
premyje trikrát 20 ml etanolu (3.2.), trikrát 10 ml etanolu
(2.1.) a dvakrát 10 ml acetónu (3.3.). Odsávanie sa reguluje tak, aby filtrácia netrvala príliš dlho.
Filtračný papier so zachyteným zvyškom sa suší do
konštantnej hmotnosti pri 105 oC. Ochladí sa v exsikátore
a zváži sa s presnosťou na 0,1 mg. Rozdiel hmotnosti
filtračného papiera so zrazeninou a hmotnosti filtračného
papiera je hmotnosť zvyšku.
Stanovenie celkovej vlákniny potravy sa musí robiť
paralelne v takom počte vzoriek, aby boli k dispozícii

najmenej dva zvyšky Ak sa výsledky paralelných
stanovení odlišujú o viac ako 9,1 %, vykoná sa ďalšie
stanovenie.
Jeden zvyšok sa po odvážení použije na stanovenie
bielkovín metódou podľa Kjeldahla. Po vynásobení
obsahu dusíka prepočítavacím faktorom 6,25 sa zistí
hmotnosť zvyškových bielkovín B (bielkovín, ktoré sa
nerozrušili účinkom proteázy).
Druhý zvyšok sa spaľuje 5 hodín v muflovej peci pri
525 oC, nechá sa vychladnúť v exsikátore a odváži sa.
na analytických váhach. Stanoví sa tak hmotnosť popola
P v zvyšku.
Rovnakým spôsobom sa robí slepý pokus, aby sa
zistil príspevok reagencií k obsahu zvyšku, pričom sa
stanovuje tiež množstvo popola (P S ) a bielkovín (B S).
5. V
ýpoč
et:
Výpoč
ýpoče
Slepý pokus: S[mg] = hmotnosť zvyšku - B S - P S
kde: - hmotnosť zvyšku = priemerná hmotnosť zvyšku
(mg) pri 2 x opakovanom slepom pokuse
B S - hmotnosť (mg) bielkovín a P S - hmotnosť (mg)
popola, stanovené pri slepom pokuse
Výpočet obsahu vlákniny vo vzorke:

Vláknina [g.100 g-1] =

Hmotnosť zvyšku - B - P - S x 100
hmotnosť vzorky

kde:

- hmotnosť zvyšku je priemerná hmotnosť
zvyšku v mg, stanovená najmenej v dvoch
paralelkách,
- B je hmotnosť bielkovín vo zvyšku vzorky,
v mg,
- P je hmotnosť popola vo zvyš ku vzorky,
v mg,
- S je hmotnosť slepého pokusu, v mg,
- hmotnosť vzorky je návažok vzorky v mg

6. Parametre metódy:
Rozšírená neistota
18,20 %
pre k = 2
Rozšírená neistota je dvojnásobkom kombinovanej
neistoty merania, ktorá sa vypočíta zlúčením štandardnej
neistoty typu A a B.
Celkovú vlákninu potravy enzymaticko-gravimetrickou metódou možno stanoviť aj prístrojovou metódou* *.

* AOAC – Association of Official Analytical Chemists
** STN 56 0031 Poľnohospodárske a potravinárske výrobky Stanovenie potravinovej vlákniny
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Smernica
- návr
atné ffinančné
inančné pôžičky IP
A SR na úr
odu rro
o kku
u 2002
návratné
IPA
úrodu

Intervenčná poľnohospodárska agentúra Slovenskej
republiky oznamuje poľnohospodárskej verejnosti, že začína od 22. 07. 2002 realizovať systém poskytovania
návratných finančných pôžičiek pestovateľom na zásoby
rastlinných komodít uskladnených vo verejných skladoch.
Pestovateľ – prvovýrobca, ktorý má záujem o uloženie
svojho tovaru do agentúrou schváleného skladu, požiada
agentúru žiadosťou o poskytnutie návratnej finančnej pôžičky a o podpísanie ”Zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej pôžičky zo zdrojov IPA SR pre pestovateľa na
zásoby rastlinných komodít z úrody roku 2002, uskladnených v sklade”.

pôžičky zo zdrojov IPA SR pre pestovateľa je potrebné,
aby štatutárni zástupcovia (resp. notárom overený splnomocnený zástupca pestovateľa) podľa výpisu z obchodného registra predložili nasledovné podkladové materiály:
-

Systém poskytovania finančných pôžičiek je zverejnený na webovej stránke IPA SR www.ipasr.sk
v aktuálnych informáciách. Taktiež na tejto stránke v časti
organizovanie trhu-obilniny-verejné sklady sú zverejnené
vzory žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej pôžičky,
žiadosti o dotáciu na naskladnenie, skladovanie, vyskladnenie (uplatňovať sa môže až po vyplatení záložnej
pohľadávky viazanej na skladiskový záložný list) a vzor
oznamovacej povinnosti ukladateľa pri predaji skladiskového záložného listu. Agentúra taktiež na tejto stránke
zverejní a bude aktualizovať zoznam skladov, s ktorými
podpísala, resp. podpíše zmluvy o súčinnosti. Akceptovať bude len skladiskové záložné listy vystavené od
týchto schválených skladovateľov.
K podpisu zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej
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-

overená kópia výpisu z obchodného registra, nie
staršia ako 1 mesiac
u fyzickej osoby živnostenský list
u samostatne hospodáriacich roľníkov registráciu
okresného úradu podľa zákona o samostatne hospodáriacich roľníkoch č. 219/1991 Zb.
originál zmluvy o uložení tovaru do skladu (k nahliadnutiu)
kópia zmluvy o uložení tovaru do skladu (pre agentúru na založenie)
správne vypísaný skladiskový záložný list (majetkový list k nahliadnutiu, záložný list k uloženiu)

Žiadosti a zmluvy sa budú vybavovať na IPA SR
v pondelok, utorok, stredu a štvrtok od 9.00 do 14.00 h
len na základe dohodnutého tter
er
mínu
ermínu
mínu. Termín podpisu
zmlúv a počet skladiskových záložných listov je potrebné dohodnúť na č. t. 02/59266315-316 (p. Parízeková)
po 17. 07. 2002.
Agentúra poskytne návratnú finančnú pôžičku na uložený tovar v kvalite podľa STN a v množstve minimálne
100 ton v nasledovných výškach:

komodita

hodnota tovaru (Sk/t)

finančná pôžička (Sk/t)

potravinárska pšenica “B“

4 500.-

3 750.-

zrno raže

4 500.-

3 750.-

sladovnícky jačmeň

4 500.-

3 750.-

kŕmna pšenica

3 500.-

2 800.-

kŕmny jačmeň

3 600.-

3 000.-

kŕmny ovos

3 200.-

2 700.-

kŕmna kukurica

4 000.-

určí sa neskôr

semeno repky

6 000.-

5 000.-

semeno slnečnice

6 400.-

5 300.-

kŕmny hrach

4 600.-

3 800.-

Úrok vo výške 9,5 % p.a. z finančnej pôžičky bude
platený vopred z čerpanej pôžičky za obdobie vyznačené na záložnom liste.
Ak má pestovateľ voči agentúre záväzky po lehote
splatnosti, agentúra si vyhradzuje právo s takýmto partnerom zmluvu o poskytnutí návratnej finančnej pôžičky
nepodpísať.
Zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej pôžičky sa
budú uzatvárať na hustosiate obilniny, hrach a repku do
31. 10. 2002 a na kukuricu a slnečnicu do 20. 12. 2002.
Najneskorší deň splatnosti záložných pohľadávok na
skladiskových záložných listoch je 30. 06. 2003 pre
všetky komodity.

IPA SR má právo zastaviť uzatváranie zmlúv o poskytnutí návratných finančných pôžičiek i pred stanovenými termínmi v prípade, ak budú presahovať zdrojové
možnosti agentúry a z iných dôvodov, ktoré by mohli
narušiť, obmedziť alebo ovplyvniť trh s príslušnou komoditou.

riaditeľka Intervenčnej
poľnohospodárskej agentúry
Slovenskej republiky
Ing. Mária Mečár
ov á, vv.r
.r
Mečáro
.r..
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Systém
poskytovania návratných finančných pôžičiek pestovateľom na zásoby
uskladnené vo verejných skladoch

(1) Intervenčná poľnohospodárska agentúra Slovenskej republiky vstupuje do trhu s rastlinnými komoditami
z úrody roku 2002 v súlade s ustanovením § 3 ods. 2
písm. a, d zákona č. 491/2001 Zb. v platnom znení a uznesenia vlády SR č. 331 z 03.04.2002 časť 2, ods. II písm.
c a ods. V písm. 7d. poskytnutím návratných finančných
pôžičiek pestovateľom na zásoby uskladnené vo verejnom sklade. Zoznam verejných skladov, do ktorých
bude možné tovar uskladniť a s ktorými má agentúra
podpísané zmluvy o súčinnosti pri poskytovaní pôžičiek,
bude vhodným spôsobom oznámený. Pôžičky sa poskytujú na nadobudnutý záložný list skladiskového
záložného listu podľa zákona č. 144/1998 Z.z.
(2) Zmluvné strany Intervenčná poľnohospodárska
agentúra Slovenskej republiky a pestovateľ – prvovýrobca podpíšu zmluvu o poskytnutí návratnej finančnej
pôžičky pestovateľovi, na zásoby uskladnených rastlinných komodít vo verejných skladoch, v ktorej je okrem
iného určené aj množstvo a miesto ukladaného tovaru.
Ak má prvovýrobca – pestovateľ voči agentúre záväzky
po lehote splatnosti, agentúra si vyhradzuje právo s takýmto obchodným partnerom zmluvu o poskytnutí finančnej pôžičky nepodpísať.
(3) Na základe podpísanej zmluvy, odovzdania časti
skladiskového záložného listu – záložného listu a kópií
príjemky a rozborového listu agentúra vyplatí pestovateľovi návratnú finančnú pôžičku na zásoby uskladnených rastlinných komodít vo verejných skladoch. Agentúra poskytne návratnú finančnú pôžičku pestovateľovi
na rastlinné komodity z úrody roku 2002, ktoré vyhovujú
nasledovným kvalitatívnym parametrom:
- potravinárska pšenica vyhovujúca STN 46 1100-2,
trieda kvality B
vlhkosť
14,0 %
objemová hmotnosť
m i n . 760 g/l
obsah dusíkatých látok
v sušine
m i n . 11,5 %
SDS test
m i n . 45 ml
číslo poklesu v šrote
m i n . 220 s
prímesi spolu
max. 5 %
nečistoty (podľa 2.2.)
max. 0,5 %
- sladovnícky jačmeň vyhovujúci STN 46 1100-5
- zrno raže vyhovujúce STN 46 1100-4
- kŕmna pšenica vyhovujúca STN 46 1200-2
- kŕmny jačmeň vyhovujúci STN 46 1200-3
- kŕmny ovos vyhovujúci STN 46 1200-4
- kŕmna kukurica vyhovujúca STN 46 1200-6
- semeno repky vyhovujúce STN 46 2300-2
- semeno slnečnice vyhovujúce STN 46 2300-6
- kŕmny hrach vyhovujúci STN 46 1300-5

10

(4) Agentúra poskytne návratnú finančnú pôžičku
z úverových zdrojov vo výške max. 2 mld. Sk. Výška pôžičky na jednotlivé komodity bude stanovená a vyhlásená riaditeľkou agentúry do 30. 06. 2002. Výškou pôžičky sa rozumie hodnota záložnej pohľadávky, ktorá
bude vyznačená na záložnom liste. Úrok z pôžičky bude
platený vopred z čerpanej pôžičky za obdobie vyznačené
na záložnom liste. Agentúra bude akceptovať nasledovné
minimálne hodnoty tovarov:
komodita

hodnota tovaru

potravinárska pšenica ”B”
zrno raže
sladovnícky jačmeň
kŕmna pšenica
kŕmny jačmeň
kŕmny ovos
kŕmna kukurica
semeno repky
semeno slnečnice
kŕmny hrach

4
4
4
3
3
3
4
6
6
4

500.500.500.500.600.200.000.000.400.600.-

Sk/t
Sk/t
Sk/t
Sk/t
Sk/t
Sk/t
Sk/t
Sk/t
Sk/t
Sk/t

(5) Ak bude mať agentúra zdroje, poskytne ukladateľovi, s ktorým má podpísanú zmluvu o poskytnutí návratnej finančnej pôžičky, aj dotáciu na skladovanie tovaru, na ktorý je vydaný skladiskový záložný list nasledovne:
- naskladnenie
- vyskladnenie
- skladovanie (do 3 mesiacov – 100 %)
- skladovanie (do 3 mesiacov – 100 %)
- skladovanie (do 3 mesiacov – 100 %)
- skladovanie (3 – 6 mesiacov – 70 %)
- skladovanie (3 – 6 mesiacov – 70 %)
- skladovanie (3 – 6 mesiacov – 70 %)
- skladovanie (6 – 9 mesiacov – 50 %)
- skladovanie (6 – 9 mesiacov – 50 %)
- skladovanie (6 – 9 mesiacov – 50 %)
- skladovanie (9 –12 mesiacov – 0 %)

85,70 Sk/t
85,70 Sk/t
29,90 Sk/t.mesiac, obilniny
30,30 Sk/t.mesiac, strukoviny
41,50 Sk/t.mesiac, olejniny
20,90 Sk/t.mesiac, obilniny
21,20 Sk/t.mesiac, strukoviny
29,00 Sk/t.mesiac, olejniny
14,90 Sk/t.mesiac, obilniny
15,10 Sk/t.mesiac, strukoviny
20,70Sk/t.mesiac, olejniny
0 Sk/t.mesiac

Ukladateľ požiada najneskôr do 1 mesiaca od lehoty
splatnosti záložnej pohľadávky o poskytnutie dotácie
písomne s dokladom o zaplatení záložnej pohľadávky
agentúre a skladného skladovateľovi. Nedodržaním termínu na predloženie žiadosti stráca nárok na poskytnutie
dotácie. V prípade, že záložná pohľadávka nebola splatená v zmluvne určenom termíne splatnosti, agentúra si
vyhradzuje právo dotáciu nevyplatiť.

peňažnej sumy na ňom uvedenej (záložná pohľadávka)
a na zaplatenie úrokov z nej. Majiteľ záložného listu má
na úhradu svojej pohľadávky zo záložného listu s príslušenstvom právo požadovať predaj tovaru podľa
zákona č. 144/1998 Zb. alebo ho prevziať. Ak nebude
záložná pohľadávka pri splatnosti zaplatená, agentúra
ako záložný veriteľ, tovar buď predá alebo prevezme do
svojich zásob.

(6) Zmluvu o poskytnutí návratnej finančnej pôžičky
z prostriedkov agentúry je možné podpísať na hustosiate
obiloviny, kŕmny hrach a semeno repky do 31. 10. 2002,
na kukuricu a semeno slnečnice do 31. 12. 2002.

(10) Agentúra vo výnimočných, hospodársky odôvodnených prípadoch, po preskúmaní technických a prevádzkových parametrov skladu a skladovateľa, môže
poskytovať návratné finančné pôžičky pestovateľom, ktorí
budú mať uskladnené rastlinné komodity z úrody roku
2002 aj u vybratých skladovateľov, ktorí nemajú oprávnenie prevádzkovať verejný sklad, ale s agentúrou majú
uzavretú zmluvu o skladovaní.

(7) Skladiskový záložný list sa vystaví na maximálnu
dobu uloženia 12 mesiacov. Agentúra určí najneskorší
deň splatnosti záložných pohľadávok zo skladiskových
záložných listov. Pestovateľ, v prípade problémov s predajom a speňažením uloženého tovaru, môže písomne
požiadať agentúru minimálne 7 dní pred splatnosťou
o prolongáciu skladiskového záložného listu.
(8) Pestovateľ ako prvý prevodca môže záložný list
až do predaja tovaru vyplatiť.
(9) Ak agentúra poskytne pestovateľovi návratnú finančnú pôžičku na zásoby uskladnených rastlinných komodít vo verejných skladoch, má právo na zaplatenie

(11) IPA SR má právo zastaviť uzatváranie zmlúv o
návratných finančných pôžičkách v prípade, že celkový
objem bude presahovať zdrojové možnosti agentúry a z
iných dôvodov, ktoré by mohli narušiť, obmedziť alebo
ovplyvniť trh s príslušnou komoditou i pred termínmi stanovenými v týchto zásadách.
minister
P a v el K
oncoš, vv.. rr..
Koncoš,
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76

Oznámenie
o registrácii veterinárnych liekov a schválení veterinárnych liekov
a
schválení veterinárnych prípravkov
od 1. 4. 2002 do 2. 7. 2002
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre podľa § 51 ods. 5 a 7 zákona č. 140/1998 Z.z.
o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 220/1996 Z.z. o reklame
vydalo
rozhodnutie o registrácii, predĺžení registrácie, zrušení registrácie veterinárnych liekov a schválení a zrušení schválenia
veterinárnych prípravkov takto:
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Registrácia veterinárnych liekov
ALVETRA und WERFFT AG, Rakúsko
Gastrex plv.sol. a.u.v.

500g, 1000g

Rp.96/005/02-S
Rp.96/013/02-S

Triamcinolon E spray a.u.v.

15, 30, 50, 75, 100g
2x1, 6x1, 100x1tbl. po 175mg,
2x1, 6x1, 100x1tbl. po 700mg
1x10, 1x20, 5x20 ml
1x10, 5x20, 1x50, 1x100ml
1x1, 5x1, 10x1, 1x10, 1x20,
5x20ml
1x50, 1x100ml

Rp.97/001/02-S
Rp.96/010/02-S

CONTIPRO C a.s., Česká republika
Bonharen intra-articular inj. a.u.v.
Bonharen intravenous 1% inj. a.u.v.

6x2, 3x2ml
6x6 3x6, 6x2, 3x2ml

Rp.96/015/02-S
Rp.96/016/02-S

BIOVETA, Česká republika
Alaptid 2% ung. a.u.v.
Caniverm tbl. a.u.v.
Castomor inj. a.u.v.
Kolierysin inj. a.u.v.
Pestorin Mormyx inj. sicc. a.u.v.

DYNTEC spol. s.r.o., Česká republika
Suivac APP inj. a.u.v.

-96/008/02-S
Rp.97/012/02-S
Rp.97/018/02-S

Suivac Parvoery-In inj. a.u.v.

pre i.m. apl.:5, 25, 50, 250dáv.
pre i.d. apl.:25, 50, 250, 500dáv.
pre s.c. apl.:1x50, 1x250, 6x1, 6x25,
6x50, 12x25dáv., pre i.d. apl.:1x100,
1x500, 6x5, 6x50, 6x100, 12x50dáv.
5, 25, 50, 250dáv.

ESSEX Animal Health, Nemecko
Rotavec Corona inj. a.u.v.

10 ml(5 dáv.), 40 ml(20 dáv.)

Rp.97/031/02-S

FORT DODGE Animal Health, Holandsko
Suvaxyn i-Aujeszky o/w inj. a.u.v.

10 dáv.(20 ml), 50 dáv.(100 ml)

Rp.97/034/02-S

FORT DODGE Animal Health, USA
Duramune Max PC inj. a.u.v.

25x1, 1x10dáv.

Rp.97/037/02-S

Suivac ERY inj.sicc. a.u.v.

Rp.97/021/02-S
Rp.97/017/02-S
Rp.97/020/02-S

HEINZ HAUPT PHARMA GmbH, Spolková republika Nemecko
Caniquantel Plus plv. a.u.v.
12tbl.

Rp.96/030/02-S

HYDROMER Inc., U.S.A.
T - Hexx - Blu liq. a.u.v.

30 l

-99/114/01-S

LABORATORIOS HIPRA, Španielsko
Hipradoxi-S sol. a.u.v.

1000 ml

Rp.96/004/02-S

MERIAL S.A.S., Francúzsko
Mucobovin inj. a.u.v.
Mucosiffa inj. a.u.v.

1, 5, 10, 25, 50, 5x1, 50x1dáv.
1, 10 dáv.

Rp.97/024/02-S
Rp.97/025/02-S

MERIAL S.p.A., Taliansko
Gallimune Cholera inj. a.u.v.

300 ml (1000 dáv.)

Rp.97/022/02-S

NORBROOK Laboratories Ltd., Severné Írsko
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Duofast intramam. susp. a.u.v.
Kloxerate Plus DC
intramam. susp. a.u.v.
Kloxerate Plus MC
intramam. susp. a.u.v.
Norodine Equine pst a.u.v.
Noromectin pasta pre kone pst. a.u.v.
PHARMAGAL BIO, Slovenská republika
Diftopharm inj.sicc. a.u.v.

QUALICHEM s.r.o., Česká republika
Petosan Spot-on sol. a.u.v.

24 intram. striek. po 8 g.

Rp.96/022/02-S

4x4,5 g; 24x4,5 g

Rp.96/035/02-S

24x5 g
3x45 g
1 striek. po 6,42 g

Rp.96/036/02-S
Rp.96/026/02-S
Rp.96/033/02-S

1x100, 1x200dáv. pre intraf. apl.,
1x200, 1x400 pre subk. apl.,
Ried. D inj. - 2, 4, 40, 80, 500 ml

Rp.97/029/02-S

3x1; 3x1,5; 6x1,5 ml

Rp.96/011/02-S

ROCHE PRODUCTS Ltd., Vitamins and Fine Chemicals Division, Veľká Británia
Pigzin plv. a.u.v.
3,1 kg; 2,6 kg; 9,3 kg; 18,6 kg;
25 kg; 1t

Rp.96/039/02-S

SCHERING - PLOUGH, Švajčiarsko
Footvax® inj. a.u.v.

20, 50, 250 ml

Rp.97/028/02-S

SCHERING - PLOUGH, USA
Coopers Spot On Insecticitde liq. a.u.v.

250, 50, 1000 ml

Rp.96/007/02-S
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Schválenie veterinárnych prípravkov
AGROCHEMICA, Nemecko
Chinoseptan blau Spray spr. a.u.v.
Chinoseptan Powder Spray spr. a.u.v.
Chinoseptan Spray spr. a.u.v.

200, 12x200 ml
200, 12x200 ml
200, 12x200 ml

050/DD/02-S
049/DD/02-S
051/DD/02-S

ARNOLDS Vet. Products Ltd., Anglicko
Dentipet pst. a.u.v.
Dentipet Premier pst. a.u.v.

70 g
70,120 g

346841/K/01-S
346842/K/01-S

ATANI s.r.o., Slovenská republika
Suprachlor
Suprachlor T

50 g; 1,5 kg; 7 kg; 50 kg
50 g; 1,5 kg; 7 kg; 50 kg

047/DD/02-S
048/DD/02-S

DIVERSEYLEVER, Nemecko
Divomil forte

24, 216 kg

324762/DD/00-S

415 g

Rp.033/VM/02-S

415 g

Rp.034/VM/02-S

415 g

Rp.032/VM/02-S

415 g

Rp.042/VM/02-S

415 g

Rp.028/VM/02-S

400 g

Rp.031/VM/02-S

415 g

Rp.029/VM/02-S

415 g

Rp.037/VM/02-S

415 g

Rp.036/VM/02-S

156 g

Rp.035/VM/02-S

156 g

Rp.045/VM/02-S

156 g

Rp.041/VM/02-S

156 g, 400 g

Rp.039/VM/02-S

HOŠTÁK Radoslav, Slovenská republika
Značkovacie náušnice pre
dobytok a.u.v.

50 ks

053/R/02-S

HYPRED, Francúzsko
Acid 3 X
Guard 100

30 kg
30 kg

055/DD/02-S
056/DD/02-S

HILL'S PET NUTRITION Inc., USA
Hill's Prescription Diet Canine d/d
Whitefish & Rice konzerva a.u.v.
Hill's Prescription Diet Canine d/d
Lamb & Rice konzerva a.u.v.
Hill's Prescription Diet Canine h/d
konzerva a.u.v.
Hill's Prescription Diet Canine l/d
konzerva a.u.v.
Hill's Prescription Diet Canine n/d
konzerva a.u.v.
Hill's Prescription Diet Canine r/d
konzerva a.u.v.
Hill's Prescription Diet Canine s/d
konzerva a.u.v.
Hill's Prescription Diet Canine u/d
konzerva a.u.v.
Hill's Prescription Diet Canine w/d
konzerva a.u.v.
Hill's Prescription Diet Canine/Feline
a/d konzerva a.u.v.
Hill's Prescription Diet Feline i/d
konzerva a.u.v.
Hill's Prescription Diet Feline r/d
konzerva a.u.v.
Hill's Prescription Diet Feline w/d
konzerva a.u.v.

KANTERS SPECIAL PRODUCTS, Holandsko
Aqua - Clean
2, 10 l
Hoof - Clear
2, 10 l
Solka - Hoof Gel a.u.v.
150, 300 ml
LANDER Co, USA
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058/DD/02-S
059/DD/02-S
060/DD/02-S

Jemný šampón pre psov shp. a.u.v.

473 ml

012/K/02-S

LYBAR, Česká republika
Jonathan antiparazitný šampón

200, 250, 300, 1000 ml

024/K/02-S

MEAVK, Slovenská republika
Growmin tbl. a.u.v.
Megamix S-I plv. a.u.v.

20, 50, 100 tbl.
250g, 500 g, 1, 5, 10, 15 kg

003/M/02-S
057/VM/02-S

TEKRO s.r.o., Slovenská republika
Tekro Štart gran. a.u.v.

30 kg

052/VM/02-S

VETCHEM - Oľga Eliášová, Slovenská republika
Triosept
0,5; 1; 2; 5; 10;15; 20; 25 l

086/DD/02-S

Predĺženie registrácie veterinárnych liekov
BIOTIKA, Slovenská republika
Infadin forte gtt. a.u.v.
Penstrepten inj.sicc. a.u.v.
Selevit inj. a.u.v.

-86/945/69-S
Rp.15/062/72-S
Rp.86/283/70-S

BIOVETA, Česká republika
Erysin Single Shot inj. a.u.v.

Rp.97/0099/97-S

MERIAL S.A.S., Francúzsko
Aviffa RTI inj.sicc. a.u.v.
Frontline Spot-On Cat sol. a.u.v.
Frontline Spot-On Dog L sol. a.u.v.
Frontline Spot-On Dog M sol. a.u.v.
Frontline Spot-On Dog S sol. a.u.v.

Rp.97/0098/97-S
-96/0078/97-S
-96/0079/97-S
-96/0080/97-S
-96/0081/97-S

MEVAK, Slovenská republika
Avibron I. lyof. a.u.v.
Avibron II. lyof. a.u.v.
Gammavit plv. a.u.v.
Mevarex inj. a.u.v.

Rp.97/421/91-S
Rp.97/422/91-S
Rp.79/035/76-S
Rp.97/0619/96-S
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Zmeny registrácie veterinárnych liekov
AHP FORT DODGE, Holandsko
Dicural 15 mg tbl. a.u.v.
Dicural 50 mg tbl. a.u.v.
Dicural 100 mg tbl. a.u.v.
GALENA, Česká republika
Combinal Selevit sol. a.u.v.
INSTITUTO delle VITAMINE, Taliansko
Bio-cox 120 G gran. a.u.v.
IVAX-CR, Česká republika
Combinal D3 sol. a.u.v.

Rp.96/140/99-S - výrobca: FORT DODGE
Veterinaria, Španielsko
Rp.96/141/99-S - výrobca: FORT DODGE
Veterinaria, Španielsko
Rp.96/142/99-S - výrobca: FORT DODGE
Veterinaria, Španielsko
Rp.99/163/78-C/S - výrobca: IVAX-CR Česká rep.,
- držiteľ rozhodnutia o reg., druh obalu
Rp.96/051/99-S - výrobca: ALPHARMA AS, Nórsko
- držiteľ rozhodnutia o reg.
-99/103/75-C/S - špecifikácie lieku, medziproduktu,
skúšanie neliekop. pomocnej látky

MEVAK, Slovenská republika
Gammavit plv. a.u.v.

79/035/76-S - balenie:1x25 g, 10x25 g

NOVARTIS AH, Švajčiarsko
ESB 3 30% plv. a.u.v.

Rp.96/170/91-C/S -

PFIZER AH, Taliansko
Clamoxyl LA inj. a.u.v.
VETERINA Ltd., Chorvátsko
Prazinon Plus tbl. a.u.v.
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druh zvierat. kurčatá, morky,
králiky,
- ochranné lehoty. Mäso liečených
zvierat 15 dní, vajcia liečených
zvierat nie sú určené na ľudský
konzum.

Rp.96/059/00-S - balenie: 1x100, 6x100, 1x250 ml,
- držiteľ rozhodnutia o reg.
-96/100/01-S - balenie: 2, 10, 20, 100, 200tbl.
- bez predpisu vet. lekára

Zmeny schválenia veterinárnych prípravkov
DIVERSEYLEVER, Nemecko
Dilac Z

Divomil ES

Divomil forte

Divoschaum 200

Divoschaum CA

Dosyl A

Dosyl K

Spectak EL

TM 88 Universal Neu

DIVERSEYLEVER LIMITED, Anglicko
Deosan Filtaclene Plus

Divoquat Forte - kvapalná

CHEMOPHARMA a.s., Česká republika
Pixtape

346534/DD/00-S - výrobca: JOHNSONDIVERSEY
Magyárország KFt., Maďarsko +
CHEPORT, Česká republika
- Držiteľ rozhodnutia o schválení
- názov: Dilacfoam
234781/DD/00-S - výrobca: JOHNSONDIVERSEY
Magyárország KFt., Maďarsko +
CHEPORT, Česká republika
- Držiteľ rozhodnutia o schválení
- názov: Pascal
234782/DD/00-S - výrobca: JOHNSONDIVERSEY
Magyárország KFt., Maďarsko +
CHEPORT, Česká republika
- Držiteľ rozhodnutia o schválení
346524/DD/00-S - výrobca: JOHNSONDIVERSEY
Magyárország KFt., Maďarsko +
CHEPORT, Česká republika
- Držiteľ rozhodnutia o schválení
- názov: HP Plusfoam
346533/DD/00-S - výrobca: JOHNSONDIVERSEY
Magyárország KFt., Maďarsko +
CHEPORT, Česká republika
- Držiteľ rozhodnutia o schválení
- názov: Profoam
234789/DD/00-S - výrobca: JOHNSONDIVERSEY
Magyárország KFt., Maďarsko +
CHEPORT, Česká republika
- Držiteľ rozhodnutia o schválení
- názov: Dosyl Spezial Flussig
234790/DD/00-S - výrobca: JOHNSONDIVERSEY
Magyárország KFt., Maďarsko +
CHEPORT, Česká republika
- Držiteľ rozhodnutia o schválení
- názov: Dosyl 3 Plus
234769/DD/00-S - výrobca: JOHNSONDIVERSEY
Magyárország KFt., Maďarsko +
CHEPORT, Česká republika
- Držiteľ rozhodnutia o schválení
- názov: Clenebrite
234785/DD/00-S - výrobca: JOHNSONDIVERSEY
Magyárország KFt., Maďarsko +
CHEPORT, Česká republika
- Držiteľ rozhodnutia o schválení
- názov: TM 90
346642/DD/01-S výrobca: JOHNSONDIVERSEY
Magyárország KFt., Maďarsko +
CHEPORT, Česká republika
- Držiteľ rozhodnutia o schválení
346643/DD/01-S - výrobca: JOHNSONDIVERSEY
Magyárország KFt., Maďarsko +
CHEPORT, Česká republika
- Držiteľ rozhodnutia o schválení

234866/DD/00-S - balenie: 1, 1x2, 1x4, 1x5 ks
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LEVER SUTTER GmbH, Nemecko
Acigel

346821/DD/01-S -

QUALICHEM s.r.o., Česká republika
Petosan sol. a.u.v.

234870/DD/00-S -

ROYAL CANIN S.A., Francúzsko
V-Diet dog Heart gran. a.u.v.
V-Diet dog Renal gran. a.u.v.
Vet Cat Young Adult gran. a.u.v.

346667/VM/01-S -balenie: 2, 3, 14 kg
346684/VM/01-S -balenie: 2, 14 kg
346699/VM/01-S -balenie: 500g; 1,5kg; 4kg; 10 kg

UNILEVER, Rakúsko
Tego 2000

výrobca: JOHNSONDIVERSEY
Magyárország KFt., Maďarsko +
CHEPORT, Česká republika
- Držiteľ rozhodnutia o schválení

názov Jonathan - dlhodobé
antiparazitikum a.u.v.
- držiteľ rozhodnutia o reg.

234786/DD/00-S - výrobcu: TEGO Goldschmidt,
Rakúsko
- Držiteľ rozhodnutia o schválení

UNILEVER Magyárország KFt., Maďarsko
Dicolube Star Track
346831/DD/01-S - výrobca: JOHNSONDIVERSEY
Magyárország KFt., Maďarsko +
CHEPORT, Česká republika
-Držiteľ rozhodnutia o schválení
Div - Aqua DHK 315

Divosan Forte

SU 392

SU 932

Supergel
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346829/DD/01-S - výrobca: JOHNSONDIVERSEY
Magyárország KFt., Maďarsko +
CHEPORT, Česká republika
- Držiteľ rozhodnutia o schválení
346830/DD/01-S - výrobca: JOHNSONDIVERSEY
Magyárország KFt., Maďarsko +
CHEPORT, Česká republika
- Držiteľ rozhodnutia o schválení
346834/DD/01-S - výrobca: JOHNSONDIVERSEY
Magyárország KFt., Maďarsko +
CHEPORT, Česká republika
- Držiteľ rozhodnutia o schválení
346832/DD/01-S - výrobca: JOHNSONDIVERSEY
Magyárország KFt., Maďarsko +
CHEPORT, Česká republika
- Držiteľ rozhodnutia o schválení
346833/DD/01-S - výrobca: JOHNSONDIVERSEY
Magyárország KFt., Maďarsko +
CHEPORT, Česká republika
- Držiteľ rozhodnutia o schválení

Zrušenie registrácie veterinárnych liekov
BAYER AG, Nemecko
Bayovac Breeder E inj. a.u.v.
Rintal Plus Paste pst. a.u.v.

97/0096/97-S
96/0025/96-S

BIOTIKA a.s., Slovenská republika
Rehydrasol inj. a.u.v.
Tuk na dojenie ung. a.u.v.
Vubimag inj. a.u.v.
Vubityl 50 inj. a.u.v.
Vubityl 200 inj. a.u.v.
Vubivet C prm. a.u.v.

87/028/81-S
87/960/69-S
99/001/83-S
96/030/87-S
96/030/87-S
99/013/83-S

BIOVETA, Česká republika
Aqua pro injectione Bioveta a.u.v.
Biopran plv.sol. a.u.v.
Infusio glucosi 5% Bioveta a.u.v.
Infusio glucosi 10 % Bioveta a.u.v.
Infusio Hartmanni Bioveta a.u.v.
Infusio natrii chlorati isotonica
Bioveta a.u.v.

96/0103/97-S
96/0089/97-S
96/0105/97-S
96/0106/97-S
96/0104/97-S
96/0107/97-S

CYANAMID, USA
Mixovac inj.sicc. a.u.v.

97/0094/97-S

FORT DODGE Lab., USA
Cefa-Tabs 50 mg tbl. a.u.v.
Cefa-Tabs 100 mg tbl. a.u.v.
Cefa-Tabs 200 mg tbl. a.u.v.
Cefa-Tabs 1000 mg tbl. a.u.v.

96/0595/96-S
96/0596/96-S
96/0597/96-S
96/0598/96-S

INSTITUTO DELLE VITAMINE s.p.A., Taliansko
Bio-cox 120 G Pigs gran. a.u.v.
96/050/99-S
INTER AG, Nový Zéland
Eazi-Breed Cidr-B a.u.v.
Eazi-Breed Cidr-G a.u.v.

96/087/92-S
96/088/92-S

KRKA, Slovinsko
Trisulfon inj. a.u.v.

96/0113/97-S

LEK, Slovinsko
Lekomycin-A plv.sol. a.u.v.
Lekomycin-A sol. a.u.v.

96/016/95-S
96/057/00-S

MERIAL S.A.S., Francúzsko
Lerbek 20 prm. a.u.v.

98/117/92-C/S

NOVARTIS AH, Švajčiarsko
Ectomin 100 EC emul. a.u.v.

96/092/99-S

RICHTER PHARMA, Rakúsko
Perborgen lot. a.u.v.

96/0265/98-S
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Zrušenie schválenia veterinárnych prípravkov
FORT DODGE Laboratories, USA
Nolvasan sol. a.u.v.

130/DD/96-S

MEVAK, Slovenská republika
Canvimix I plv. a.u.v.
Canvimix II plv. a.u.v.
Equilíz plv. a.u.v.
Equilíz výlisok a.u.v.
Korinat plv. a.u.v.

034/VM/97-S
035/VM/97-S
032/VM/97-S
033/VM/97-S
037/DG/97-S

Tabulka skratiek liekových foriem:
cps.
- kapsle
drg.
- dražé
endo foam
- pena pre intrauterinnu aplikáciu
foam
- pena
gran.
- granulát
gtt.
- kvapky
gtt.ophth.
- očné kvapky
inj.
- injekcie
inj.sicc. - injekcie lyofilizované
liq.
- roztok na vonkajšie použitie
lyof.
- lyofilizát s iným než injekčnym spôsobom aplikácie
plv.
- prášok
plv.sol. - prášok rozpustný
pst.
- pasta
supp.
- čapíky
supp.uter.
- intrauterínne čapíky
susp.
- suspenzia
tbl.
- tablety
tbl.obd. - poťahované tablety
tbl.uter.
- uterínne tablety
tbl.vag. - vaginálne tablety
ung.
- masť
ung. opthal.
- očná masť
lot.
- lotion
prm.
- premix
sponge - špongie
emul.
- emulzia
Vysvetlivky:
DD
DG
K
M
P
R
V
VM
VT
Rp.
-.

- dezinfekčné, dezinsekčné prípravky
- diagnostické prípravky
- kozmetické prípravky
- minerálne prípravky
- probiotika
- rôzne
- vitamínové prípravky
- vitamínovo-mineralne prípravky
- veterinárna technika
- na predpis vet. lekára
- bez predpisu vet. lekára
MVDr. Ladislav Sovík, v.r.
riaditeľ ÚŠKVBL
Nitra
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Zoznam
povolení na dovoz neregistrovaného osiva a neregistrovaného sadiva
vydaných od 1. januára do 30. júna 2002

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
podľa § 40 ods. 3 zákona NR SR č. 291/1996 Z. z.
o odrodách a osivách vydalo tieto povolenia:

6. Povolenie č. 1367/2002-510 z 8. 3. 2002 pre SLOVOSIVEX, a. s. Košice na dovoz neregistrovaných
odrôd ľanu JORDAN, BONET.

1. Povolenie č. 281/2002-510 z 22. 1. 2002 pre FINAGRO, spol. s r. o. na dovoz neregis trovaného
osiva hybridu slnečnice RPG 911.

7. Povolenie č. 2882/2002-510 z 2. 4. 2002 pre
PRIVATEX- AGRO Marcelová na dovoz neregistrovaného osiva ciroku BOVITAL.

2. Povolenie č. 444/2002-510 z 30. 1. 2002 pre MONSANTO Slovakia, s. r. o. na dovoz neregistrovaného osiva sóje odrôd QUITO, YORK.

8. Povolenie č. 3965/2002-510 z 19. 4. 2002 pre
SEEDS TAR, spol. s r. o. na dovoz neregis trovaného osiva fazuľky záhradnej MARCIO.

3. Povolenie č. 476/2002-510 z 30. 1. 2002 pre SELEK T – Výskumný a šľachtiteľský ústav, a. s. Bučany na dovoz neregistrovaného osiva konope
odrody BENKO B.

9. Povolenie č. 4305/2002-510 z 24. 4. 2002 pre Mraziareň Vinica, s. r. o. na dovoz neregistrovaného
osiva fazuľky odrody LODI.

4. Povolenie č. 582/2002-510 z 30. 1. 2002 pre
STARKL – Záhradník, s. r. o. na dovoz neregistrovaných sadeníc egreša odrôd RIXANTA , INVIETA , ROLANDA , ROKULA .
5. Povolenie č. 138/2002-510 z 25. 2. 2002 pre
OSIVO, a. s. Zvolen na dovoz neregistrovaných
odrôd osiva tráv mätonohov ATOS, HERAUT,
MAJA.

10. Povolenie č. 4308/2002-510 z 25. 4. 2002 pre
A.C.H. ZADEN SHOP, s. r. o. na dovoz osiva neregistrovaných odrôd papriky CSARDÁS, RUBIN,
FOLKLOR.
11. Povolenie č. 3767/2002-510 z 29. 4. 2002 pre
MONSANTO Slovakia, s. r. o. na dovoz osiva neregistrovanej odrody repky ozimnej EXTRA.
Ing. Jar
omír K
ošin, vv.. rr..
Jaromír
Košin,
generálny riaditeľ sekcie
poľnohospodárstva, potravinárstva
a obchodu MP SR
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