VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky

Ročník XXXIV

25. november 2002

Čiastka 22

O b s a h:

95. Potravinový kódex Slovenskej republiky
96. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 28. októbra 2002 č. 2743/
2002-100, ktorým sa mení 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
97. Oprava Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2001 č. 787/2/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca lieh a liehoviny
98. Oprava Výnosu 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 republik upravujúca jedlé obilie a výrobky z obilia
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V Ý N O S
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 28. októbra 2002 č. 2744/2002 – 100
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. decembra 1999
č. 4312/1/1999 -100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
ydino
áličie mäso
r epubliky
a v u júca hhydino
epubliky,, u p rra
ydinovv é mäso a kr
králičie

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

Čl. I
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 4312/1/1999-100 z 15. decembra
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1999, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky, upravujúca hydinové
mäso a králičie mäso sa mení a dopĺňa takto:
1. § 5 ods. 1 sa dopĺňa písmenom „v“ v tomto
znení:
„v) vykostené morčacie mäso zo stehna, ak ide
o mäso z celých morčacích stehien, z horných morčacích stehien alebo z dolných morčacích stehien, po odstránení stehnovej kosti,
holennej kosti, lýtkovej kosti a skostnatených
šliach a kože, vcelku alebo nakrájané na kocky alebo na plátky.“.
2. § 5 ods. 4 sa nahrádza novým odsekom 4
v tomto znení:
„(4) Hydinové diely uvedené v odseku 1 písm.
d) až l) možno upraviť aj bez kože alebo bez kosti.
Neprítomnosť kože na hydinových dieloch podľa odseku 1 písm. d) až l) alebo prítomnosť kože
na hydinových dieloch podľa odseku 1 písm. m),
n), p) a v) musí byť uvedená v obchodnom názve
hydinového dielu.“.
3. § 8 vrátane nadpisu znie:
„§ 8
Cudzia voda v hydinovom mäse
(1) Do obehu možno uvádzať len také mrazené
zabité kurčatá alebo mrazené zabité morky a hlbokozmrazené zabité kurčatá alebo hlbokozmrazené zabité morky, v ktorých množstvo cudzej vody
zistené podľa príloh č. 4 alebo 5 nepresahuje
množstvo vody uvedené v odsekoch 5 a 6.
(2) Na hydinovom bitúnku, na ktorom sa získavajú zabité kurčatá a zabité morky určené na výrobu
mrazeného alebo hlbokozmrazeného hydinového
mäsa, musí výrobca
a) najmenej raz za osem hodín pracovnej zmeny
kontrolovať množstvo cudzej vody v hydinovom mäse podľa prílohy č. 4 alebo č. 6,
b) zaznamenávať výsledky kontroly podľa písmena a) a uchovávať záznamy o výsledkoch
týchto kontrol počas jedného roka od uplynutia dátumu minimálnej trvanlivosti,
c ) označovať výrobnú dávku zabitej hydiny takým spôsobom, aby bolo možné zistiť deň jej
výroby; označenie výrobnej dávky zhodné s
týmto označením sa musí uvádzať aj v záznamoch podľa písmena b).
(3) Ak sa kontrolou podľa odseku 2 zistí, že
množstvo vody prijaté zabitou hydinou po osprchovaní, schladení a odkvapkaní je väčšie ako
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a) 0,1 % z jej hmotnosti, ak ide o hydinu schladenú vzduchom,
b) 2,0 % z jej hmotnosti, ak ide o hydinu schladenú sprejovaním,
c ) 4,5 % z jej hmotnosti, ak ide o hydinu schladenú vodou,
alebo množstvo vody uvoľnené po rozmrazení mrazenej hydiny alebo hlbokozmrazenej hydiny je väčšie, ako je uvedené v odseku 5, výrobca zistí príčiny
väčšieho príjmu vody zabitou hydinou a vykoná potrebné opatrenia, aby nedochádzalo k nadmernému príjmu vody zabitou hydinou.
(4) Overovanie množstva cudzej vody v mrazených kurčatách a hlbokozmrazených kurčatách,
ako aj v mrazených morkách a hlbokozmrazených
morkách vykonávajú orgány potravinového dozoru
v každej prevádzkarni na ich získavanie najmenej
raz za dva mesiace, a to odkvapkávacou metódou
podľa prílohy č. 4 alebo chemickou metódou podľa
prílohy č. 5; toto overovanie sa nemusí vykonávať,
ak orgán potravinového dozoru má presvedčivé
dôkazy o tom, že hydinové mäso je určené výlučne
na výrobu mäsových výrobkov alebo na vývoz a odberateľská krajina nevyžaduje sledovať množstvo
cudzej vody v hydinovom mäse.
(5) Množstvo uvoľnenej vody po rozmrazení
mrazených kurčiat alebo hlbokozmrazených kurčiat
a mrazených moriek alebo hlbokozmrazených moriek zistené odkvapkávacou metódou podľa prílohy
č. 4 nesmie byť väčšie ako
a) 1,5 % z ich hmotnosti, ak ide o hydinu schladenú vzduchom,
b) 3,3 % z ich hmotnosti, ak ide o hydinu schladenú sprejovaním,
c ) 5,1 % z ich hmotnosti, ak ide o hydinu schladenú vodou.
(6) Množstvo vody zistené chemickou metódou
podľa prílohy č. 5 v mrazených kurčatách alebo v hlbokozmrazených kurčatách alebo v mrazených
morkách alebo v hlbokozmrazených morkách nesmie byť väčšie ako
a) 2 % z ich hmotnosti, ak ide o hydinu schladenú vzduchom,
b) 4,5 % z ich hmotnosti, ak ide o hydinu schladenú sprejovaním,
c ) 7 % z ich hmotnosti, ak ide o hydinu schladenú vodou.
(7) Ak orgán potravinového dozoru overovaním
množstva cudzej vody metódami podľa odseku 4
zistí v mrazenej hydine alebo hlbokozmrazenej hydine väčšie množstvo vody, ako je ustanovené v odseku 5 alebo 6, dávka mrazenej hydiny alebo
hlbokozmrazenej hydiny sa považuje za nevyhovujúcu; výrobca môže požadovať od orgánu potra-

vinového dozoru opakovanie overenia množstva
cudzej vody z tejto istej dávky na vlastné náklady.
(8) Ak sa opakovaným overením podľa odseku
7 zistí, že množstvo cudzej vody v mrazenej hydine
alebo hlbokozmrazenej hydine je väčšie, ako je
ustanovené podľa odsekov 5 a 6, orgán potravinového dozoru prijme opatrenia na to, aby sa nevyhovujúce hydinové mäso neuvádzalo do obehu.
Takéto hydinové mäso možno používať len na
výrobu mäsových výrobkov z hydinového mäsa,
v ktorých nadmerné množstvo cudzej vody v hydinovom mäse nie je z hľadiska kvality prekážkou
alebo ho možno uvádzať do obehu, len ak sa na
spotrebiteľskom obale a na obchodnom obale
uvedie väčšie množstvo cudzej vody slovami: „Mäso obsahuje nadmerné množstvo vody”. Tento text
musí byť na spotrebiteľskom obale napísaný písmenami o výške 1 cm a na obchodnom obale písmenami o výške 2 cm; musí byť umiestnený na
dobre viditeľnom mieste, musí byť dobre čitateľný
a neodstrániteľný.

v ktorých množstvo cudzej vody zistené podľa
prílohy č. 7 nepresahuje technicky nezabrániteľné
množstvo prijatej vody uvedené v prílohe č. 7 bod
8.5.
(2) Prevádzkovatelia hydinových bitúnkov musia
plniť povinnosti podľa § 8 ods. 2 aj pri získavaní
zabitých kurčiat a zabitých moriek určených na výrobu chladených, mrazených a hlbokozmrazených
hydinových dielov podľa odseku 1.
(3) Overovanie množstva cudzej vody v chladených, mrazených a v hlbokozmrazených hydinových dieloch podľa odseku 1 vykonávajú orgány
potravinového dozoru v každej prevádzkarni na ich
výrobu najmenej raz za tri mesiace; toto overovanie
sa nemusí vykonávať, ak orgán potravinového dozoru má presvedčivé dôkazy o tom, že hydinové
mäso je určené výlučne na vývoz a odberateľská
krajina nevyžaduje sledovať množstvo cudzej vody
v hydinových dieloch.

(9) Ak orgán potravinového dozoru zistí, že
množstvo cudzej vody v dávke mrazenej hydiny
a hlbokozmrazenej hydiny presahuje v tomto diele
ustanovené najvyššie prípustné množstvo cudzej
vody, vykoná na náklady výrobcu ďalšie overenia
množstva cudzej vody aj na iných dávkach hydinového mäsa metódami podľa odseku 4. Kým sa
nepreukáže, že vzorky odobraté z troch rôznych
dní výroby v rozpätí 4 týždňov vyhovujú požiadavkám podľa odsekov 5 a 6, zakáže uvádzanie mrazeného hydinového mäsa a hlbokozmrazeného hydinového mäsa do obehu.”.

(4) Ak sa overovaním podľa odseku 3 zistí, že
v prevádzkarni na výrobu hydinových dielov sa
v priebehu 12 mesiacov nevyskytli hydinové diely
so zvýšeným množstvom cudzej vody, orgány potravinového dozoru znížia frekvenciu overovania
v tejto prevádzkarni na raz za šesť mesiacov; ak
sa v prevádzkarni zistí výskyt hydinových dielov
so zvýšeným množstvom cudzej vody, obnoví sa
frekvencia overovania podľa odseku 3; opätovne
obnoviť zníženú frekvenciu overovania možno, až
keď výsledky overovania za posledných 24 mesiacov preukážu, že boli vždy dodržané požiadavky
podľa tohto paragrafu.

4. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

(5) Ustanovenia § 8 odsekov 7 až 9 sa vzťahujú
na hydinové diely rovnako.”.

„§ 8a
Cudzia voda v hydinových dieloch

5. V prílohe č. 2 sa za bod 3.2.3 vkladá nový
bod 3.2.4, ktorý znie:

(1) Do obehu možno uvádzať len chladené,
mrazené alebo hlbokozmrazené hydinové diely,
ako sú
a) kurací rezeň, kuracie filé a kurací rezeň s kosťou,
b) kuracie prsia s kožou alebo bez kože,
c ) kuracie stehno, horné kuracie stehno, dolné
kuracie stehno, kuracie stehno s panvou,
kuraciu stehennú štvrtku,
d) morčacie rezne a morčacie filé,
e) morčacie prsia s kožou alebo bez kože,
f) morčacie stehno, horné morčacie stehno, dolné morčacie stehno,
g) vykostené morčacie mäso zo stehna bez kože,

„3.2.4. mladé husi, 60 dní a viac,“
a doterajšie body 3.2.4 až 3.2.8 sa označujú ako
body 3.2.5 až 3.2.9
6. V prílohe č. 2 sa za bod 5.7.8 vkladá nový
bod 5.7.9, ktorý znie:
„5.7.9. mladé husi, 60 dní,“
a doterajší bod 5.7.9 sa označuje ako bod 5.7.10.
7. Za prílohu č. 3 sa vkladajú prílohy č. 4 až 7,
ktoré znejú:
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Príloha č. 4
k tretej hlave tretej časti
potravinového kódexu

Stanovenie množstva cudzej vody v mrazenej a v hlbokozmrazenej hydine
odkvapkávacou metódou

1. Oblasť použitia metódy
1.1. Táto metóda sa používa na s tanovenie
množstva vody, ktoré sa uvoľní po rozmrazení mrazených kurčiat a hlbokozmrazených kurčiat a mrazených moriek a hlbokozmrazených moriek, a to ako s drobkami, tak aj bez drobkov.
1.2. Túto metódu nemožno používať na stanovenie množstva vody v mrazenej hydine
a v hlbokozmrazenej hydine, ak je podozrenie, že sa pri ich opracúvaní použili látky viažuce vodu v mäse, napr. polyfosfáty.
2. D e f i n í c i a
Cudzia voda je množstvo vody uvoľnené z mrazenej hydiny a z hlbokozmrazenej hydiny po jej rozmrazení za podmienok tejto metódy vyjadrené v hmotnostných percentách.
3. P o d s t a t a s k ú š k y
Vzorka mrazenej hydiny alebo hlbokozmrazenej
hydiny sa rozmrazuje pri kontrolovaných podmienkach a po odkvapkaní uvoľnenej vody sa zistí jej
množstvo.
4. P r í s t r o j e
4.1. Váhy s hornou medzou váživosti do 5 kg
alebo väčšou podľa hmotnosti zabitej hydiny a s hodnotou dielika najmenej 1 g.
4.2. Vrecko z plastu, dostatočne veľké, aby sa
do neho zmestil jeden kus hydiny a aby ho
bolo možné pevne uzavrieť a uchytiť.
4.3. Vodný kúpeľ s termostatom musí obsahovať množstvo vody zodpovedajúce najmenej 8-násobku hmotnosti overovanej hydiny a voda v ňom sa musí udržiavať pri teplote 42 oC ± 2 oC.
4.4. Teplomer na meranie teplot y v prsnom
svale, ktorého najmenší dielik je 0,5 oC.
4.5. Filtračný papier alebo pijavý papier.
5. Odber vzorky
5.1. Z dávky mrazenej hydiny alebo hlbokozmrazenej hydiny sa náhodne odoberie
vzorka 20 kusov hydiny.
5.2. Vzorka sa až do začiatku rozboru musí
uchovávať pri teplote najviac -18 oC.
6. Príprava vzorky na stanovenie
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6.1.

Vonkajší povrch obalu, v ktorom je mrazená hydina alebo hlbokozmrazená hydina, sa osuší, aby sa odstránila námraza
a orosenie. Obal a jeho obsah sa odvážia
s presnosťou na 1 g M 0 .
6.1. Mrazená hydina alebo hlbokozmrazená
hydina sa vybalí z obalu. Obal sa osuší a odváži sa s presnosťou na 1 g M 1.
6.2. Hmotnosť mrazenej hydiny alebo hlbokozmrazenej hydiny a hmotnosť mrazenej
hydiny s drobkami alebo hlbokozmrazenej hydiny s drobkami sa vypočíta odpočítaním M1 od M0 (M0 - M1).
7. P o s t u p s k ú š k y
7.1. Vodný kúpeľ sa ohreje na teplotu 42 oC ±
2 oC.
7.2. Jednotlivé kusy mrazenej hydiny alebo hlbokozmrazenej hydiny sa vložia do samostatných vreciek z plastu tak, aby otvorená časť ich brušnej dutiny bola nasmerovaná na dno vrecka.
7.3. Z vreciek s mrazenou hydinou alebo s hlbokozmrazenou hydinou sa vytlačí vzduch
a vrecká sa úplne ponoria do vodného kúpeľa. Vrecká sa musia udržiavať vo zvislej
polohe a nesmú sa navzájom dotýkať.
7.4. Vrecká sa ponechajú vo vodnom kúpeli, ktorého teplota sa udržiava na 42 oC ± 2 oC,
s nepretržitým pohybom vreciek alebo nepretržitým pohybom vody, až kým sa nedosiahne teplota 4 oC v najhlbšej časti prsného svalu pri prsnej kosti, ak ide o mrazenú hydinu bez drobkov alebo hlbokozmrazenú hydinu bez drobkov, alebo v strede
drobkov, ak ide o mrazenú hydinu s drobkami alebo hlbokozmrazenú hydinu s drobkami (ďalej len „jadro”). Teplota sa zmeria
v dvoch náhodne vybratých kusoch zabitej hydiny. Rozmrazená hydina nesmie
zostať vo vodnom kúpeli dlhšie, ako je potrebné na dosiahnutie teploty 4 oC v jadre.
Čas ponorenia mrazenej hydiny alebo hlbozmrazenej hydiny je spravidla takýto:

Hmotnostná
skupina
vg

<800
850
900
950
1000
1050
1100
1200
1300
1400

Hmotnosť zabitej
hydiny s drobkami
alebo
bez drobkov v g

Čas ponorenia v min.
Hydina bez drobkov

77
82
85
88
92
95
98
105
111
118

<825
825 až 874
875 až 924
925 až 974
975 až 1024
1025 až 1074
1075 až 1149
1150 až 1249
1250 až 1349
1350 až 1449

7.5.

Pri hmotnosti zabitej hydiny presahujúcej
hmotnostnú skupinu 1400 g, treba pri
každých ďalších 100 g hmotnosti predĺžiť
čas ponorenia o 7 minút. Ak predpokladaný čas ponorenia uplynie a teplota 4 oC
sa v jadre v dvoch náhodne vybratých kusoch nedosiahne, ponorenie musí pokračovať, kým sa nedosiahne teplota v jadre
4 oC.
7.6. Po dosiahnutí teploty 4 oC v jadre sa vrecká s rozmrazenou hydinou vyberú z vodného kúpeľa a dno vreciek sa prepichne,
aby mohla uvoľnená voda odtiecť. Vrecká
s rozmrazenou hydinou sa nechajú odkvapkávať jednu hodinu pri teplote okolia
18 oC až 25 oC.
7.7. Rozmrazená hydina sa vyberie z vrecka
a ak ide o hydinu s drobkami, z brušnej dutiny sa vyberie obal s drobkami. Rozmrazená hydina sa zvonka aj zvnútra osuší
filtračným papierom alebo pijavým papierom. Obal s drobkami sa prepichne, po odtečení vody sa z neho rozmrazené drobky
vyberú a osušia.
7.8. Odváži sa rozmrazená hydina bez drobkov
alebo rozmrazená hydina s drobkami aj s
obalom drobkov s presnosťou na 1 g M 2.
7.9. Odváži sa obal drobkov s presnosťou na
1 g M 3.
8. V y j a d rre
e n i e v ý s l e d kko
ov
8.1. Množstvo vody uvoľnené z rozmrazenej
hydiny bez drobkov v hmotnostných percentách sa vypočíta podľa vzorca

Hydina s drobkami

92
97
100
103
107
110
113
120
126
133

(M0 – M1 – M2) x 100
M0 – M1
kde

8.2.

M0 je hmotnosť mrazenej hydiny bez drobkov alebo hlbokozmazenej hydiny bez drobkov v g,
M1 je hmotnosť obalu v g,
M2 je hmotnosť mrazenej hydiny bez drobkov alebo hlbokozmrazenej hydiny po odkvapkaní uvoľnenej vody v g.
Množstvo vody uvoľnené z rozmrazenej
hydiny s drobkami v hmotnostných percentách sa vypočíta podľa vzorca

(M0 – M1 – M2) x 100
(M0 – M1 – M3 )
kde

8.3.

M 0 je hmotnosť mrazenej hydiny s drobkami alebo hlbokozmrazenej hydiny s drobkami v g,
M1 je hmotnosť obalu v g,
M 2 je hmotnosť mrazenej hydiny s drobkami aj s obalom drobkov alebo hlbokozmrazenej hydiny s drobkami aj s obalom
drobkov po odkvapkaní uvoľnenej vody
v g,
M3 je hmotnosť obalu drobkov v g.
Výsledok sa zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto.
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Príloha č. 5
k tretej hlave tretej časti
potravinového kódexu

Stanovenie celkového množstva vody v mrazenej hydine a v hlbokozmrazenej hydine
chemickou metódou

1. Oblasť použitia metódy
1.1. Táto metóda sa používa na stanovenie celkového množstva vody v mrazených kurčatách a v hlbokozmrazených kurčatách
a v mrazených morkách a v hlbokozmrazených morkách, a to s drobkami, ako aj
bez drobkov.
1.2. Túto metódu nemožno používať na stanovenie celkového množstva vody v hydinovom mäse, ak je podozrenie, že hydinové
mäso obsahuje látky, ktoré ovplyvňujú toto
stanovenie.
1.3. Pri podozrení na prítomnosť látky, ktorá
môže ovplyvňovať toto stanovenie, sa musia vykonať ďalšie skúšky, aby sa eliminoval vplyv látok ovplyvňujúcich výsledok
rozboru.
2. D e f i n í c i a
Cudzia voda je množstvo prijatej vody počas jatočného opracúvania zabitej hydiny, ktoré presahuje fyziologické množstvo vody v hydinovom mäse
zistené podľa tejto metódy.
3. P o d s t a t a s k ú š k y
Zistí sa celkové množstvo vody vo vzorke mrazenej
hydiny alebo hlbokozmrazenej hydiny a porovná
sa s najvyšším prípustným množstvom vody v hydinovom mäse vypočítaným zo zisteného celkového
množstva bielkovín v hydinovom mäse.
4. P r í s t r o j e a p o m ô c k y
Bežné laboratórne vybavenie, najmä
4.1. Váhy s hornou medzou váživosti do 5 kg
alebo väčšou podľa hmotnosti zabitej hydiny a s hodnotou dielika najmenej 1 g.
4.2. Sekera alebo píla na mäso, ktorou sa zabitá hydina rozkrája na kúsky veľkosti
vhodnej na homogenizáciu.
4.3. Mechanické zariadenie alebo elektrické
zariadenie, ktoré je schopné úplne zhomogenizovať kúsky mrazenej hydiny alebo
hlbokozmrazenej hydiny. Môže ním byť
vysokoobrátkový homogenizátor a miešadlo alebo mlynček na mäso s vložkou,
ktorej priemer otvorov nepresahuje 4 mm.
4.4. Na stanovenie celkového množstva vody
sa používajú aj prístroje podľa príslušnej
metódy 1 ) .

Na stanovenie celkového množstva bielkovín sa používajú aj prístroje podľa príslušnej metódy 2 ) .
5. Odber vzorky
5.1. Z dávky mrazenej hydiny alebo hlbokozmrazenej hydiny sa náhodne odoberie
sedem kusov mrazenej hydiny alebo hlbokozmrazenej hydiny ako vzorka.
5.2. Vzorka sa musí uchovávať v mrazenom
stave alebo hlbokozmrazenom stave a v
pôvodnom obale až do začiatku rozboru.
6. Príprava vzorky na stanovenie
6.1. Stanovenie celkového množstva vody a celkového množstva bielkovín mrazenej hydiny alebo hlbokozmrazenej hydiny možno
vykonať buď ako rozbor osobitne každého
kusa vzorky, alebo rozbor vzorky zo všetkých siedmich kusov hydiny spolu (ďalej
len „hromadná vzorka“).
6.2. Vzorka mrazenej hydiny alebo hlbokozmrazenej hydiny sa vyberie z mrazničky
a po uplynutí jednej hodiny sa vonkajší povrch obalu osuší, aby sa z neho odstránila námraza a voda.
6.3. Vzorka na rozbor osobitne každého kusa
mrazenej hydiny alebo hlbokozmrazenej
hydiny
6.3.1. Každý jednotlivý kus vzorky mrazenej
hydiny alebo hlbokozmrazenej hydiny
s obalom sa odváži s presnosťou na 1 g
a vyberie sa z obalu. Ak ide o mrazenú
hydinu s drobkami, po jej rozkrojení sa z
vnútornej dutiny vyberú drobky v obale
a z obalu drobkov sa vyberú drobky. Ľad,
ktorý je na obale drobkov sa z obalu odstráni a spolu s drobkami sa pridá k rozkrájanej mrazenej hydine alebo hlbokozmrazenej hydine. Odváži sa hmotnosť
obalov každého kusa s presnosťou na
1 g a odpočíta sa od hmotnosti mrazenej
hydiny alebo hlbokozmrazenej hydiny,
zistená hmotnosť sa označuje ako P 1 .
6.3.2. Každý kus mrazenej hydiny alebo hlbokozmrazenej hydiny s hmotnosťou P 1 sa
rozkrája na kúsky a zhomogenizuje sa.

Vysvetlivka:
1) STN ISO 14 42 Mäso a mäsové výrobky. S tanovenie
celkovej vody.

Vysvetlivka:
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2) STN ISO 937 Mäso a mäsové výrobky. Stanovenie dusíka

6.3.3. Zo zhomogenizovaného materiálu sa
odoberie reprezentatívna vzorka každého kusa mrazenej hydiny alebo hlbokozmrazenej hydiny na stanovenie celkového množstva vody a celkového množstva bielkovín.
6.4. Vzorka na rozbor hromadnej vzorky
6.4.1. Postupom podľa bodu 6.3.1 sa odváži
všetkých sedem kusov mrazenej hydiny
alebo hlbokozmrazenej hydiny a určí sa
celková hmotnosť hromadnej vzorky mrazenej hydiny; táto hmotnosť sa označuje
ako P 7 .
6.4.2. Všetkých sedem kusov mrazenej hydiny
alebo hlbokozmrazenej hydiny s hmotnosťou P 7 sa rozkrája na kúsky a zhomogenizuje sa.
6.4.3. Zo zhomogenizovaného materiálu sa
odoberú dve reprezentatívne vzorky na
stanovenie celkového množstva vody
a celkového množstva bielkovín.
7. P o s t u p s k ú š k y
7.1. Vo vzorkách podľa bodov 6.3.3 alebo 6.4.3
sa ihneď stanoví celkové množstvo vody 1).
Toto množs tvo vody sa označu je ako a
a udáva sa v hmotnostných percentách.
7.2. Vo vzorkách podľa bodov 6.3.3 alebo 6.4.3
sa ihneď stanoví množstvo dusíka 2) . Zistené množstvo dusíka sa musí vynásobiť faktorom 6,25, čo zodpovedá množstvu bielkovín b v hmotnostných percentách.
e n i e v ý s l e d kko
ov
8. V y j a d rre
8.1. Výsledky rozboru osobitne každého kusa
vzorky
8.1.1. Celkové množstvo vody jednotlivého kusa mrazenej hydiny alebo hlbokozmrazenej hydiny W v g sa vypočíta podľa
vzorca
W = a x P 1/100,
kde
a je množstvo vody stanovené v jednotlivom kuse mrazenej hydiny alebo hlbokozmrazenej hydiny v hmotnostných percentách,
P 1 hmotnosť jednotlivého kusa mrazenej
hydiny alebo hlbokozmrazenej hydiny v g.
8.1.2. Celkové množstvo bielkovín jednotlivého
kusa mrazenej hydiny alebo hlbokozmrazenej hydiny RP v g sa vypočíta podľa
vzorca
RP = b x P1/100,
kde
b je množstvo bielkovín stanovené v jednotlivom kuse mrazenej hydiny alebo hlbokozmrazenej hydiny v hmotnostných
percentách,
P 1 hmotnosť jednotlivého kusa mrazenej
hydiny alebo hlbokozmrazenej hydiny v g.
8.1.3. Sčítajú sa hodnoty W všetkých siedmich
kusov mrazenej hydiny alebo hlboko-

zmrazenej hydiny a získa sa hodnota
celkového množstva vody siedmich kusov hydiny W 7 .
8.1.4. Sčítajú sa hodnoty RP všetkých siedmich
kusov mrazenej hydiny alebo hlbokozmrazenej hydiny a získa sa hodnota celkového množstva bielkovín siedmich kusov hydiny RP 7 .
8.2. Výsledky rozboru hromadnej vzorky
8.2.1. Zo zistených hodnôt sa vypočíta priemer
množstva vody a v hmotnostných percentách a priemer množstva bielkovín b
v hmotnostných percentách oboch analyzovaných vzoriek.
8.2.2. Celkové množstvo vody hromadnej vzorky mrazenej hydiny alebo hlbokozmrazenej hydiny W 7 v g sa vypočíta podľa
vzorca
W7 = a x P7/100,
kde
a je priemer množstva vody stanovený
v dvoch vzorkách z hromadnej vzorky
siedmich kusov mrazenej hydiny alebo
hlbokozmrazenej hydiny v hmotnostných percentách,
P 7 hmotnosť hromadnej vzorky mrazenej
hydiny alebo hlbokozmrazenej hydiny v g.
8.2.3. Celkové množstvo bielkovín hromadnej
vzorky siedmich kusov mrazenej alebo
hlbokozmrazenej hydiny RP 7 v g sa vypočíta podľa vzorca
RP 7 = b x P7/100,
kde
b je priemer množstva bielkovín stanovený v dvoch vzorkách z hromadnej
vzorky siedmich kusov mrazenej hydiny
alebo hlbokozmrazenej hydiny v hmotnostných percentách,
P 7 hmotnosť hromadnej vzorky mrazenej
hydiny alebo hlbokozmrazenej hydiny v g.
8.3. Výpočet fyziologického množstva vody v mrazenej hydine alebo v hlbokozmrazenej
hydine
8.3.1. Priemer celkového množstva vody v mrazenej hydine alebo v hlbokozmrazenej hydine W A sa vypočíta delením hodnoty W 7
zistenej podľa bodu 8.1.3 alebo 8.2.2
číslom 7 a priemer celkového množstva
bielkovín v mrazenej hydine alebo hlbokozmrazenej hydine RP A sa vypočíta delením hodnoty RP 7 zistenej podľa bodu
8.1.4 alebo 8.2.3 číslom 7.
8.3.2. Fyziologické množstvo vody v hydine W F
podľa tejto metódy sa vypočíta podľa
vzorca
WF = 3,53 x RP A + 23,
kde
RP A je celkové množstvo bielkovín v jednom kuse mrazenej hydiny alebo hlbokozmrazenej hydiny, vypočítané podľa
bodu 8.3.1 v g.
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Najvyššie prípustné množstvo vody v hydinovom mäse
Najvyššie prípustné množstvo vody v hydine W G podľa tejto metódy, s prihliadnutím
aj na interval spoľahlivosti metódy sa vypočíta
8.4.1. v hydine chladenej vzduchom podľa
vzorca
WG = 3,65 x RPA + 42
za predpokladu, že technicky nezabrániteľné množstvo vody prijatej pri ich
opracúvaní je do 2 % 3 ),
kde
RP A je celkové množstvo bielkovín v jednom kuse mrazenej hydiny schladenej
vzduchom, vypočítané podľa bodu 8.3.1
v g;
8.4.2. v hydine chladenej sprejovaním podľa
vzorca
WG = 3,79 x RPA + 42
za predpokladu, že technicky nezabrániteľné množstvo vody prijatej pri ich
opracúvaní je do 4,5 % 3) ,
kde
RP A je celkové množstvo bielkovín v jednom kuse mrazenej alebo hlboko-
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zmrazenej hydiny schladenej sprejovaním vypočítané podľa bodu 8.3.1 v g;
8.4.3. v hydine chladenej vo vode podľa vzorca
WG = 3,93 x RPA + 42
za predpokladu, že technicky nezabrániteľné množstvo vody prijatej pri ich opracúvaní je do 7 % 3),
kde
RP A je celkové množstvo bielkovín v jednom kuse mrazenej hydiny alebo hlbokozmrazenej hydiny chladenej vo vode
vypočítané podľa bodov 8.1.2 a 8.3.1
v g.
8.5. Hodnotenie výsledkov
Ak priemer celkového množstva vody W A
siedmich kusov mrazenej hydiny alebo
hlbokozmrazenej hydiny vypočítaný podľa
bodu 8.3.1 nepresiahne najvyššie prípustné celkové množstvo vody W G vypočítané podľa bodu 8.4, kontrolovaná dávka
hydinového mäsa vyhovuje požiadavkám.

Vysvetlivka:
3) Vypočítané z hmotnosti zabitej hydiny bez cudzej vody.

Príloha č. 6
k tretej hlave tretej časti
potravinového kódexu

Stanovenie množstva prijatej vody v zabitej hydine prevádzkovou metódou

1. Oblasť použitia metódy
Táto metóda sa používa na stanovenie množstva
prijatej vody pri jatočnom opracúvaní zabitých kurčiat a zabitých moriek na bitúnku.
2. D e f i n í c i a
Cudzia voda je množstvo vody prijaté zabitou hydinou počas jatočného opracúvania zistené touto
metódou.
3. P o d s t a t a s k ú š k y
Zistí sa prírastok hmotnosti zabitej hydiny pred
prvým sprchovaním zabitej hydiny po vypitvaní, odstránení vnútorností a tuku, odrezaní krku a po vychladení zabitej hydiny a ukončení odkvapkávania
na konci odkvapkacej časti baliacej linky.
4. P r í s t r o j e a p o m ô c k y
4.1. Váhy s hornou medzou váživosti do 5 kg
alebo väčšou podľa hmotnosti kontrolovanej hydiny a s hodnotou dielika najmenej
1 g.
4.2. Miesto váh podľa bodu 4.1 možno používať
automatické vážiace zariadenia, ktoré bolo vopred overené a schválené orgánom
potravinového dozoru aj na účely zisťovania prírastku hmotnosti postupom rovnocenným s postupom uvedeným v bode 5.
5. P o s t u p
5.1. Najmenej raz za osem hodín pracovnej
zmeny sa z dopravníka pitvacej časti linky,
v mieste bezprostredne za pitvaním, po odstránení vnútorností a tuku, po odstránení

krku a pred prvým sprchovaním zabitej hydiny náhodne vyberie ako vzorka 25 kusov
zabitej hydiny.
5.2. Každý jednotlivý kus zabitej hydiny vo
vzorke sa označí, odváži sa s presnosťou
na 1 g a hmotnosť sa zaznamená.
5.3. Označený kus zabitej hydiny sa opäť zavesí na dopravník pitvacej časti linky a nechá sa osprchovať, vychladiť a odkvapkať.
Označený kus zabitej hydiny sa nesmie
nechať odkvapkávať dlhšie ako ostatná
zabitá hydina výrobnej dávky, z ktorej bola
vzorka odobratá.
5.4. Prvých 20 označených kusov zabitej hydiny sa po osprchovaní, vychladení a odkvapkaní odváži s presnosťou na 1 g a hmotnosť každého kusa zabitej hydiny sa zaznamená vedľa záznamu hmotnosti z prvého váženia.
6. V y j a d rre
e n i e v ý s l e d kko
ov
Na zistenie množstva prijatej vody v hmotnostných
percetách sa od súčtu celkovej hmotnosti 20 označených kusov zabitej hydiny odváženej po osprchovaní, vychladení a odkvapkaní odpočíta súčet
hmotností tých istých 20 označených kusov zabitej
hydiny pred prvým sprchovaním. Rozdiel sa vydelí
súčtom hmotností tých istých 20 označených kusov
zabitej hydiny pred prvým sprchovaním a vynásobí
sa koeficientom 100.
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Príloha č. 7
k tretej hlave tretej časti
potravinového kódexu

Stanovenie celkového množstva vody v hydinových dieloch chemickou metódou

1. Oblasť použitia metódy
1.1. Táto metóda sa používa na stanovenie celkového množstva vody v hydinových dieloch.
1.2. Túto metódu nemožno používať na stanovenie celkového množstva vody v hydinových dieloch, ak je podozrenie, že hydinové mäso obsahuje látky, ktoré ovplyvňujú toto stanovenie.
1.3. Pri podozrení na prítomnosť látky, ktorá
môže ovplyvniť toto stanovenie, sa musia
vykonať ďalšie skúšky, aby sa eliminoval
vplyv látok ovplyvňujúcich výsledok rozboru.
2. D e f i n í c i e
Hydinové diely uvedené v § 8a ods. 1 podľa definícií
uvedených v § 5.
Cudzia voda, množstvo vody v hydinových dieloch,
ktoré presahuje fyziologické množstvo vody v hydinovom diele zistené podľa tejto metódy.
3. P o d s t a t a s k ú š k y
Zistí sa celkové množstvo vody a celkové množstvo
bielkovín vo vzorke hydinového dielu, určí sa pomer
celkového množstva vody a celkového množstva
bielkovín vo vzorke a porovná sa s najväčším prípustným pomerom množstva vody a množstva bielkovín odvodeným od fyziologického množstva vody
v hydinovom diele.
4. P r í s t r o j e a p o m ô c k y
4.1. Váhy s hornou medzou váživosti do 5 kg
alebo väčšou podľa hmotnosti hydinových
dielov a s hodnotou dielika najmenej 1 g.
4.2. Sekera alebo píla na mäso, ktorou sa hydinové diely rozkrájajú na kúsky veľkosti
vhodnej na homogenizáciu.
4.3. Mechanické zariadenie alebo elektrické
zariadenie, ktoré je schopné úplne zhomogenizovať hydinové diely alebo časti z
nich. Môže ním byť vysokoobrátkový homogenizátor a miešadlo alebo mlynček na
mäso s vložkou, ktorej priemer otvorov nepresahuje 4 mm.
4.4. Na stanovenie celkového množstva vody
sa používajú prístroje podľa príslušnej metódy 1) .
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4.5.

Na stanovenie celkového množstva bielkovín sa používajú prístroje podľa príslušnej metódy 2) .
5. Odber vzorky
5.1. Z dávky sa náhodne odoberie päť vzoriek
hydinového dielu.
5.2. Vzorku tvorí ucelené spotrebiteľské balenie, ktoré musí byť najmenej takéto:
5.2.1. kuracie prsia, kuracie rezne a kuracie filé:
polovica (vykostených) pŕs,
5.2.2. morčacie prsia, morčacie rezne a morčacie filé: približne 100 g,
5.2.3. ostatné hydinové diely: celé kusy tak, ako
je to ustanovené v § 5.
6. Príprava vzorky na stanovenie
6.1. Vzorka sa musí uchovávať v zmrazenom
alebo v chladenom stave až do začatia rozboru podľa bodu 7.
6.2. Obchodné balenia voľne ložených mrazených hydinových dielov alebo hlbokozmrazených hydinových dielov určené na
odber vzorky sa musia uchovávať pri teplote pod 0 oC, až kým sa jednotlivé kusy
nedajú od seba oddeliť.
6.3. Vzorka sa vyberie z chladničky alebo zmrazničky a po uplynutí jednej hodiny sa vonkajší povrch osuší, aby sa odstránila námraza a voda.
6.4. Stanovenie celkového množstva vody a bielkovín hydinových dielov možno vykonať buď
osobitne každého kusa vzorky hydinového
dielu alebo rozborom hromadnej vzorky
všetkých piatich hydinových dielov spolu.
6.5. Vzorka na rozbor osobitne každej vzorky
hydinového dielu.
6.5.1. Každá vzorka hydinového dielu s obalom
sa odváži s presnosťou na 1 g a vyberie
sa z obalu. Odváži sa hmotnosť obalu a odčíta sa od hmotnosti vzorky hydinového
dielu s obalom, zistená hmotnosť sa označuje ako P 1 .
6.5.2. Celé množstvo vzorky hydinového dielu
s hmotnosťou P 1 sa pokrája na menšie
kúsky a na zariadení uvedenom v bode

4.3 sa rozomelie na homogénnu hmotu,
z ktorej sa odoberie reprezentatívna vzorka.
6.6. Vzorka na rozbor hromadnej vzorky
6.6.1. Všetkých päť vzoriek hydinového dielu
s obalmi sa odváži s presnosťou na 1 g
a vyberie sa z obalov. Odváži sa hmotnosť obalov a odčíta sa od hmotnosti piatich vzoriek hydinového dielu s obalmi,
zistená hmotnosť sa označuje ako P 5 .
6.6.2. Celé množstvo vzorky s hmotnosťou P 5
sa pokrája na menšie kúsky a na zariadení uvedenom v bode 4.3 sa rozomelie
na homogénnu hmotu, z ktorej sa odoberú dve reprezentatívne vzorky.
6.7. Na stanovenie celkového množstva vody
a celkového množstva bielkovín sa z každej vzorky použijú dve paralelné vzorky.
7. P o s t u p s k ú š k y
7.1. Vo vzorkách pripravených podľa bodu
6.5 alebo bodu 6.6 sa ihneď stanoví celkové množstvo vody 1). Toto množstvo vody
sa označuje ako a a vyjadruje sa v hmotnostných percentách.
7.2. Vo vzorkách pripravených podľa bodu 6.5
alebo bodu 6.6 sa ihneď stanoví celkové
množstvo dusíka 2) . Zistené množstvo dusíka sa musí vynásobiť faktorom 6,25, čo
zodpovedá množstvu bielkovín b v hmotnostných percentách.
8. V
y j a d rrenie
enie výsledk
ov
Vy
výsledko
8.1. Výsledky rozboru osobitne každého kusa
vzorky
8.1.1. Celkové množstvo vody jednotlivej vzorky hydinového dielu W v g sa vypočíta
podľa vzorca
W = a x P1/100.
8.1.2. Celkové množstvo bielkovín jednotlivej
vzorky hydinového dielu RP v g sa vypočíta podľa vzorca
RP = b x P1/100.
8.1.3. Vypočíta sa celkové množstvo vody všetkých piatich analyzovaných vzoriek hydinových dielov W 5 a celkové množstvo
bielkovín všetkých piatich analyzovaných
vzoriek hydinových dielov RP 5 .
8.2. Výsledky rozboru hromadnej vzorky
8.2.1. Z výsledkov rozboru oboch vzoriek sa vypočíta priemer množstva vody vo vzorke
v hmotnostných percentách a priemer

množstva bielkovín vo vzorke v hmotnostných percentách.
8.2.2. Celkové množstvo vody hromadnej vzorky W 5 v g sa vypočíta podľa vzorca
W5 = a x P5/100,
kde
a je priemer celkového množstva vody
stanovený v dvoch vzorkách z piatich
vzoriek hydinových dielov v hmotnostných percentách,
P 5 hmotnosť hromadnej vzorky hydinových dielov v g.
8.2.3. Celkové množstvo bielkovín hromadnej
vzorky RP 5 v g sa vypočíta podľa vzorca
RP 5 = b x P 5/100,
kde b je priemer celkového množstva
bielkovín stanovený v dvoch vzorkách
z piatich vzoriek hydinového dielu v hmotnostných percentách,
P 5 hmotnosť hromadnej vzorky hydinových dielov v g.
8.3. Priemer celkového množstva vody vo
vzorkách hydinového dielu W A a priemer
celkového množstva bielkovín vo vzorkách hydinového dielu RP A sa vypočíta vydelením W 5 a RP 5 číslom 5.
8.4. Pomer fyziologického množstva vody a fyziologického množstva bielkovín v jednotlivých hydinových dieloch W/RP je takýto:
8.4.1. pre kuracie prsia, kuracie rezne a pre kuracie filé: 3,19 ± 0,12,
8.4.2. pre kuracie stehná a pre kuracie stehenné štvrtky: 3,78 ± 0,19,
8.4.3. pre morčacie prsia, morčacie rezne a pre
morčacie filé: 3,05 ± 0,15,
8.4.4. pre morčacie stehná: 3,58 ± 0,15,
8.4.5. pre vykostené morčacie mäso zo stehna:
3,65 ± 0,17.
8.5. Technicky nezabrániteľnému množs tvu
prijatej vody počas opracovania do 2 %,
4 % a do 6% 4 ) podľa druhu hydinového
dielu a podľa použitej metódy schladenia
zodpovedá tento najväčší prípustný pomer
množstva vody a množstva bielkovín W/
RP:
Vysvetlivka:
4) Vypočítané z hmotnos ti hydinového dielu bez prijatej
vody. Ak ide o morčacie prsia, rezne a f ilé bez kože
a vykostené morčacie mäso zo stehna je technicky nezabránitelné množstvo prijatej vody pre každý spôsob schladenia 2 %.
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Schladené
vzduchom

Schladené
sprejovaním

Schladené
vo vode

Kuracie prsia bez kože, kuracie rezne
a kuracie filé

3,40

3,40

3,40

Kuracie prsia s kožou

3,40

3,50

3,60

Horné kuracie stehno, dolné kuracie stehno,
kuracie stehno s panvou, kuracia stehenná štvrtka, s kožou

4,05

4,15

4,30

Morčacie prsia bez kože, morčacie rezne
a morčacie filé

3,40

3,40

3,40

3,40

3,50

3,60

Morčacie stehno, horné morčacie stehno a dolné
morčacie stehno, s kožou

3,80

3,90

4,05

Vykostené morčacie mäso zo stehna bez kože

3,95

3,95

3,95

Morčacie prsia s kožou

8.6.

Ak pomer priemeru celkového množstva
vody vo vzorkách hydinového dielu W A
a priemeru celkového množstva bielkovín
vo vzorkách hydinového dielu RP A vypočítaných podľa bodu 8.3 ( W A/ RP A) nepresiahne najväčší prípustný pomer W / RP
uvedený v bode 8.5, kontrolovaná dávka

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky
Rudolf
R
udolf Zajac vv.. rr..
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hydinových dielov spĺňa požiadavky potravinového kódexu.“.
Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. decembra
2002.

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
Zsolt Simon vv.. rr..

V Ý N O S
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 28. októbra 2002 č. 2745/2002 - 100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca označovanie potravín

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:
D R UH Á Č AS Ť
VŠE
O B EECNÉ
CNÉ POŽIAD
AVKY
VŠEO
POŽIADA
DRUHÁ HLAVA
OZNAČOVANIE POTRAVÍN
Základné ustanovenia
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Táto hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky (ďalej len „potravinový kódex“) upravuje
požiadavky na označovanie potravín uvádzaných
do obehu pre spotrebiteľov, reštaurácie, nemocnice, jedálne a ostatné zariadenia spoločného
stravovania (ďalej len „konečný spotrebiteľ“).
(2) Potraviny sa označujú na obaloch určených
konečnému spotrebiteľovi, na vonkajších obaloch
alebo na ich neoddeliteľných súčastiach. Na účely
tejto hlavy potravinového kódexu sa za vonkajšie
obaly nepovažujú otvorené návratné obaly, prepravky s nebalenými potravinami a iné.

(2) Balená potravina je akýkoľvek druh potraviny, ktorá sa uvádza do obehu a ktorá sa skladá
z potraviny a z jej obalu, do ktorého je zabalená
pred jej uvedením do obehu. Obal môže uzatvárať
potravinu úplne alebo čiastočne, ale vždy tak, aby
nemohla byť zmenená bez otvorenia alebo porušenia jej obalu.
(3) Zabalená potravina je potravina určená na
predaj a vložená v obchodnej sieti do akéhokoľvek
druhu vhodného obalu1 ). Za zabalenú potravinu sa
nepovažuje potravina vložená do obalu na želanie
v prítomnosti kupujúceho.
(4) Spotrebiteľský obal je obal, v ktorom sa potraviny ponúkajú konečnému spotrebiteľovi. Za
spotrebiteľský obal sa nepovažuje technologický
obal uvedený v príslušných hlavách potravinového
kódexu.
(5) Vonkajší obal je obal, do ktorého je vložená
potravina v obale, s ktorým prichádza do priameho styku (priamy obal), alebo obal, ktorý chráni balenú potravinu alebo skupinu balených potravín od
vonkajšieho prostredia; môže plniť funkciu spotrebiteľského obalu, skupinového (obchodného)
obalu alebo prepravného obalu.
(6) Výrobná dávka je množstvo potravín jedného
druhu vyrobené za rovnakých podmienok.
(7) Označovanie výživovej hodnoty potraviny je
informácia o výživovej hodnote potraviny.

§2
V y m e d zze
enie pojmo
ovv
(1) Označovanie je písomné uvedenie údajov,
ochrannej známky, obchodnej značky, vyobrazenia,
piktogramu alebo symbolu, ktoré sa týkajú potraviny
a sú umiestnené na akomkoľvek obale, nálepke,
prstenci a inde alebo v sprievodnom dokumente,
oznámení alebo upozornení, ktoré potravinu sprevádzajú.

1) Výnos Ministers tva pôdohos podárs tva Slovens kej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia
hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej
republiky - piata hlava druhej časti (oznámenie č. 284/
1998 Z. z.).
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§3
Všeobecné požiadavky na označovanie
potravín
(1) Slovné označenie potravín uvádzaných do
obehu údajmi podľa potravinového kódexu musí
byť v štátnom jazyku. Označovanie aj v iných jazykoch nie je zakázané, avšak nesmie byť prekážkou
čitateľnosti údajov uvádzaných v štátnom jazyku.
(2) Potraviny sa musia označovať tak, aby spotrebiteľ nemohol byť uvedený do omylu, najmä čo
sa týka ich vlastností, charakteru, pôvodu, zloženia,
množstva, trvanlivosti a spôsobu výroby. Grafické
vyobrazenie na obale nesmie byť v rozpore so zložením potraviny. Na obale potravín možno uvádzať
i ďalšie písané, grafické alebo obrazové informácie,
ak nie sú v rozpore s ich povinným označovaním
a so zákazom uvádzania spotrebiteľa do omylu
a nesmú znížiť čitateľnosť označovania alebo znevýrazniť uvádzaný text.
(3) Ak sa pri výrobe ochutených potravín použije
prírodná zložka alebo z nej vyrobená zložka, napr.
aróma, môže byť v názve potraviny alebo v obrazovej informácii priamo použitý názov tejto zložky,
alebo obrazová informácia o nej, ak nie je v príslušnej hlave potravinového kódexu ustanovené
inak.
(4) Zabalené potraviny i nebalené potraviny
musí predávajúci označovať podľa tejto hlavy a príslušných hláv potravinového kódexu.
(5) Akékoľvek uvádzanie nepravdivých údajov
v označovaní potravín, zotieranie, prepisovanie
a odstraňovanie údajov sa považuje za falšovanie
potravín.
(6) Potraviny možno uvádzať do obehu, len ak
sú označené podľa tejto hlavy potravinového kódexu, ako aj príslušných hláv potravinového kódexu.
§4
Základné údaje
(1) Na spotrebiteľskom obale balených potravín
musia byť uvedené tieto údaje:
a) názov, pod ktorým sa potravina predáva (ďalej len „obchodný názov“),
b) obchodné meno a sídlo výrobcu, baliarne, distribútora alebo dovozcu,
c ) údaj o množstve,
d) dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum
spotreby, ak ide o potraviny podliehajúce
rýchlej skaze z mikrobiologického hľadiska,
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ako aj o druhy potravín ustanovené príslušnými hlavami potravinového kódexu,
e) zoznam jednotlivých zložiek,
f) identifikácia výrobnej dávky,
g) údaj o krajine pôvodu alebo regióne, ak by
neuvedenie tejto informácie mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu a ak príslušná hlava potravinového kódexu neustanovuje inak.
(2) Ak potravina vyžaduje osobitné podmienky
manipulácie, alebo ak spotrebiteľ musí byť informovaný o vlastnostiach potraviny, musí byť na spotrebiteľskom obale uvedený aj údaj
a) o osobitnom spôsobe skladovania; ak ide o
potraviny, pri ktorých po otvorení obalu spotrebiteľom môže dôjsť k rýchlemu poškodeniu ich kvality alebo zdravotnej neškodnosti,
musia sa uvádzať aj podmienky skladovania,
ako aj lehota použitia po otvorení obalu,
b) určujúci návod na použitie, ak by jeho neuvedenie mohlo spôsobiť nesprávne použitie alebo prípravu potraviny,
c ) o určení potraviny na osobitné výživové účely
alebo iné osobitné použitie,
d) o množstve určitých zložiek alebo skupiny
zložiek,
e) o prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov, ich častí, derivátov a metabolitov alebo ich produktov,
f) o ošetrení potraviny alebo jej zložiek žiarením,
g) o výživovej hodnote potraviny, ak ide o potravinu, ktorá má v označení uvedené výživové
tvrdenie,
h ) o možnosti nepriaznivého vplyvu na zdravie
ľudí,
i) o skutočnom množstve etanolu vyjadrenom
v objemových percentách, ak ide o nápoje s
množstvom etanolu viac ako 1,2 objemového
percenta, ak nie je v príslušnej hlave potravinového kódexu ustanovené inak,
j) o triede kvality.
§5
Označovanie potraviny obchodným
názvom
(1) Obchodný názov potraviny je názov, pod ktorým sa potravina uvádza do obehu; musí obsahovať
názov potraviny ustanovený v príslušnej hlave
potravinového kódexu vyjadrujúci jej podstatu.
(2) Ak neexistuje názov potraviny podľa odseku
1, musí sa používať všeobecne zaužívaný názov
s opisným doplnkom, aby spotrebiteľ nebol uvedený do omylu.

(3) Ochranná známka, obchodná značka, značkové meno, chránený názov alebo iný názov potraviny nenahrádzajú údaje podľa odsekov 1 a 2.
(4) V obchodnom názve alebo v jeho blízkosti
sa musia uvádzať údaje o fyzikálnom stave potraviny alebo o jej osobitnej úprave, alebo o osobitnom
spôsobe balenia potrebné na to, aby spotrebiteľ
nebol uvedený do omylu, napr. mrazená, sušená,
údená, vákuovo balená, mletá, drvená.
(5) Používanie doplňujúceho označenia v názve
potraviny slovami „domáci“, „čerstvý“, „čistý“, „prírodný“, „diétny“ je zakázané, ak nie sú splnené požiadavky na používanie tohto označenia podľa príslušných hláv potravinového kódexu.
§6
Označovanie potravín obchodným menom
výrobcu, baliarne, distribútora alebo
dovozcu
(1) V označení potravín sa musí uvádzať obchodné meno a adresa výrobcu, baliarne, distribútora alebo dovozcu.
(2) Z označenia obchodného mena firmy musí
byť zrejmé, či ide o výrobcu, baliareň, distribútora
alebo dovozcu potravín.
(3) Adresa výrobcu, baliarne, distribútora alebo
dovozcu potravín sa nemusí uvádzať na spotrebiteľskom obale, ktorého najväčšia plocha povrchu
je menšia ako 10 cm2; adresa sa však musí uvádzať
na vonkajšom obale potravín alebo v sprievodných
dokladoch.
§7
Označovanie údajov o množstve
(1) Označenie údaja o hmotnosti alebo objeme
znamená hmotnosť potraviny alebo objem potraviny bez obalu.
(2) Údaje o množstve potravín v kvapalnom
stave sa uvádzajú v objemových jednotkách, o
množstve potraviny v tuhom stave v hmotnostných

jednotkách a o množstve potravín v polotuhom,
viskóznom alebo našľahanom stave v objemových
jednotkách alebo v hmotnostných jednotkách. Údaje o objeme potravín sa označujú v mililitroch (ml),
centilitroch (cl) alebo v litroch (l) a údaje o hmotnosti potravín v gramoch (g) alebo v kilogramoch
(kg). Prípustný je aj doplňujúci údaj o počte kusov.
(3) Ak ide o potraviny obvykle uvádzané do
obehu podľa počtu, nemusí sa na spotrebiteľskom
obale uvádzať hmotnosť. Počet kusov v balení sa
musí uvádzať, len ak tieto nie sú ľahko spočitateľné.
(4) Pri balení potravín sa musí dodržiavať deklarované množstvo. Ak ide o spotrebiteľsky balené potraviny, ktoré nie sú označené symbolom „e“2 ),
alebo ak v príslušných hlavách potravinového kódexu nie je ustanovené inak, prípustné sú tieto odchýlky od deklarovaného množstva:
Deklarované
množstvo potraviny

Odchýlka
od deklarovaného množstva

od 5 g alebo ml
do 50 g alebo ml

-9 percent

nad 50 g alebo ml
do 100 g alebo ml

-4,5 g alebo ml

nad 100 g alebo ml
do 200 g alebo ml

-4,5 percenta

nad 200 g alebo ml
do 300 g alebo ml

-9 g alebo ml

nad 300 g alebo ml
do 500 g alebo ml

-3,0 percenta

nad 500 g alebo ml
do 1 000 g alebo ml

-15 g alebo ml

nad 1 000 g alebo ml
do 10 000 g alebo ml

-1,5 percenta

nad 10 000 g alebo ml

-0,5 percenta

2) Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení.
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(5) Údaj o hmotnosti alebo objeme, ak nie je
označený symbolom „e“, alebo ak nespĺňa požiadavky na hmotnostné odchýlky podľa odseku 4 alebo príslušnej hlavy potravinového kódexu, sa musí
doplniť na obale o označenie zápornej odchýlky
hmotnosti alebo objemu od deklarovaného množstva. Odchýlku možno označovať v jednotkách
hmotnosti, objemu alebo v percentách so záporným znamienkom.

b) sa balia v množstve menšom ako 5 g alebo
5 ml, okrem korenia a bylín,
c ) sa uvádzajú do obehu podľa počtu kusov a tento počet je cez obal jasne viditeľný a ľahko spočitateľný, alebo je počet kusov uvedený v označení potraviny.

(6) Väčšie množstvo potravín v obale, ako je
deklarované, je prípustné.

(1) Označenie výrobnej dávky sa musí uvádzať
na spotrebiteľskom obale, ak ide o balené potraviny, ak ide o nebalené potraviny na vonkajšom
obale alebo v sprievodnej dokumentácii. Pred označením výrobnej dávky sa musí umiestniť písmeno
„L“, len ak označenie výrobnej dávky nie je jasne
rozlíšiteľné od ostatných údajov a je možná jeho
zámena s inými údajmi.

(7) Ak sa balená potravina vrátane zmrazenej
nachádza v náleve, musí byť okrem celkovej hmotnosti na obale uvedená i hmotnosť pevného podielu
po odkvapkaní nálevu. Údaj o celkovej hmotnosti
a hmotnosti pevného podielu sa uvádza, aj keď
ide o potraviny, ktoré sa nachádzajú v jedlom oleji
alebo vo vlastnej šťave. Ak časť pevného podielu
prechádza pri spracúvaní do nálevu, šťavy alebo
oleja, uvedie sa hmotnostný podiel pevnej zložky
v hodnote vloženej pred spracúvaním a táto skutočnosť sa uvedie v označení. Nálevom sa rozumie
voda, vodný roztok jedlej soli, vodné roztoky potravinárskych kyselín, ocot, vodné roztoky prírodných
sladidiel alebo náhradných sladidiel, alebo ich zmesi, ovocné alebo zeleninové šťavy, ak ide o výrobky
z ovocia a zeleniny.
(8) Ak spotrebiteľské balenie obsahuje viac
jednotlivých balení rovnakého druhu, ktoré nie sú
určené na jednotlivý predaj, musí sa uvádzať celková hmotnosť balenia alebo celkový objem balenia
a počet jednotlivých balení, alebo hmotnosť jednotlivého balenia alebo objem jednotlivého balenia
a počet jednotlivých balení. Označenie týchto údajov sa nevyžaduje, ak sú jednotlivé balenia viditeľné
a ľahko spočitateľné cez vonkajší obal a ak je najmenej jeden údaj o hmotnosti jednotlivého balenia
dobre viditeľný cez vonkajší obal.
(9) Ak spotrebiteľské balenie obsahuje viac
jednotlivých balení rôznorodých potravín, ktoré nie
sú určené na jednotlivý predaj, alebo sú rôznorodé
potraviny oddelene naplnené v spotrebiteľskom
obale, musí sa uvádzať celková hmotnosť alebo celkový objem a počet jednotlivých balení potravín
v ňom.
(10) Údaj o množstve sa nemusí označovať, ak
ide o potraviny, ktoré
a) podliehajú významným stratám na objeme
alebo hmotnosti a sú uvádzané do obehu podľa počtu kusov alebo vážené v prítomnosti
spotrebiteľa,
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§8
V ý rrobná
obná dávk
a
dávka

(2) Za označenie výrobnej dávky sa považuje
aj označenie dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti, ak sú tieto označené najmenej
dňom a mesiacom v uvedenom poradí.
(3) Výrobná dávka sa nemusí označovať, ak ide
o
a) poľnohospodárske produkt y, ktoré sú
1. dočasne uskladnené pred ich uvedením
do obehu,
2. prepravované na ich spracovanie,
3. zberané na okamžité spracovanie,
b) potraviny
1. zabalené,
2. nebalené, ktoré sa balia bezprostredne
pred ich uvádzaním do obehu,
3. spotrebiteľsky balené jednotlivé porcie
zmrzliny alebo mrazených krémov, pričom
označenie výrobnej dávky sa musí uvádzať na vonkajšom (obchodnom) obale.
§9
Dátum minimálnej trvanlivosti a dátum
spotreby potravín
(1) Dátum minimálnej trvanlivosti potraviny je
dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje špecifické vlastnosti.
(2) Dátum minimálnej trvanlivosti sa uvádza slovami „minimálna trvanlivosť do..“, ak sa v označení dátumu uvádza deň; v ostatných prípadoch
„minimálna trvanlivosť do konca ...“; možno ho uvádzať označením dátumu alebo s odkazom na miesto, kde sa dátum nachádza.

(3) Dátum minimálnej trvanlivosti sa musí označovať uvedením dňa, mesiaca a roka v uvedenom
poradí a v nekódovanej forme; ak ide o potraviny
s trvanlivosťou
a) menej ako 3 mesiace, postačuje uvádzať len
deň a mesiac,
b) 3 mesiace a menej ako 18 mesiacov, postačuje uvádzať len mesiac a rok,
c ) 18 mesiacov a viac, postačuje uvádzať len
rok.

Dátum musí pozostávať najmenej z označenia dňa,
mesiaca v uvedenom poradí v nekódovanej forme.

(4) Dátumom minimálnej trvanlivosti podľa odseku 3 písm. b) a c) je posledný deň príslušného
kalendárneho mesiaca alebo roka.

(1) Návod na prípravu alebo použitie potraviny
vrátane návodu na obnovu potraviny sa musí uvádzať na obale tak, aby bol spotrebiteľ informovaný
o spôsobe prípravy alebo použitia potraviny, ak by
bez tohto návodu bolo možné pripraviť alebo použiť
potravinu nesprávnym spôsobom.

(5) Ak vlastnosti potraviny a spôsob jej balenia
vyžadujú osobitné podmienky skladovania, ktoré
súvisia bezprostredne s dátumom minimálnej trvanlivosti, musia byť tieto podmienky uvedené na obale.
(6) Dátum minimálnej trvanlivosti sa nemusí
uvádzať, ak ide o
a) čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a zemiaky,
ktoré nie sú šúpané, krájané alebo inak upravované; to sa nevzťahuje na naklíčené semená a obdobné výrobky,
b) konzumný lieh, liehoviny a ostatné alkoholické nápoje s obsahom alkoholu 10 objemových percent a viac, okrem emulzných liehovín,
c ) všetky druhy ovocných vín a hroznových vín,
d) pekárske výrobky a cukrárske výrobky určené na spotrebu do 24 hodín po výrobe,
e) jedlú soľ, okrem soli s prísadami,
f) cukor (sacharózu) v pevnom stave, okrem práškového cukru, alebo cukru s prísadami,
g) tvrdé nečokoládové cukrovinky vyrábané len
z ochutených prírodných sladidiel alebo prifarbených prírodných sladidiel,
h ) žuvačky,
i) ocot,
j) limonády, ovocné šťavy, ovocné nektáre a alkoholické nápoje, ak obsah balenia je viac
ako 5 l a ak sú určené pre zariadenia spoločného stravovania,
k) zmrzlinu uvádzanú do obehu ako nebalenú.
(7) Ak ide o potraviny, ktoré podliehajú rýchlej
skaze z mikrobiologického hľadiska, ako aj o potraviny uvedené v príslušných hlavách potravinového
kódexu, tieto sa musia označovať dátumom spotreby.
(8) Dátum spotreby sa uvádza slovami „spotrebujte do “ s uvedením dátumu alebo odkazu na príslušné miesto obalu, na ktorom je dátum uvedený.

(9) Ak je potravina označená dátumom spotreby,
v označení sa musí uvádzať údaj o konkrétnych
podmienkach skladovania.
§ 10
Označovanie návodom na použitie
potraviny

(2) Na spotrebiteľskom obale potravín, ktoré vyžadujú pred spotrebou úpravu riedením alebo rozpúšťaním v kvapaline, musí byť uvedený odporúčaný pomer riedenia alebo spôsob ich prípravy.
§ 11
Označovanie zložiek potraviny
(1) Ak ide o viaczložkovú potravinu, musí byť
na spotrebiteľskom obale uvedený zoznam všetkých jej zložiek. Tento zoznam sa označuje slovami
„Zloženie: …“, „Zložky“ alebo „Vyrobené z...“.
(2) Všetky zložky potraviny v označení musia
byť zoradené v klesajúcom poradí podľa ich množstva v čase výroby potraviny. Ak ide o ovocné zmesi
a zeleninové zmesi alebo zmesi korenín alebo bylín
a ak hmotnostný podiel jednej zložky výrazne neprevláda, možno tieto zložky uvádzať v ľubovoľnom poradí, ak tento zoznam bude doplnený označením, napr. „v rôznom pomere“.
(3) Za zložky potraviny sa nepovažujú
a) súčas ti zložky, ktoré sa počas výroby prechodne odlúčia a potom sú k potravine opäť
pripojené a pritom, čo do množstva, nepresiahnu svoj pôvodný podiel,
b) prídavné látky, ktoré sa dostali do potraviny
z jednej zložky alebo viacerých zložiek tejto
potraviny prenosom a ak technologicky neovplyvňujú kvalitu, zdravotnú neškodnosť alebo
výživovú (nutričnú) hodnotu zloženej potraviny,
c ) látky, ktoré sa používajú v nevyhnutne potrebnom množstve, ako nosiče alebo rozpúšťadlá
aróm alebo iných prídavných látok, alebo potravinových doplnkov,
d) technologické pomocné látky, ktoré sa používajú ako pomôcky pri technologickom spracúvaní.
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(4) Zložky potraviny sa nemusia uvádzať v zozname zložiek, ak ide o
a) jednozložkovú potravinu a ak obchodný názov potraviny je totožný s názvom tejto zložky,
alebo ak obchodný názov potraviny zložku
jednoznačne identifikuje,
b) čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a konzumné zemiaky a ak nie sú šúpané, krájané alebo
inak upravené,
c ) vodu sýtenú oxidom uhličitým, označenú ako
sýtená oxidom uhličitým a ak k nej neboli pridané iné zložky,
d) kvasný ocot získaný len z jednej základnej
suroviny a ak k nemu neboli pridané iné zložky,
e) syry, maslo, fermentované mlieka vrátane fermentovanej smotany, ak k nim neboli pridané
iné zložky ako mliečne výrobky, enzýmy a mikrobiálne kultúry potrebné na ich výrobu a jedlá
soľ potrebná na výrobu syrov, okrem ochutených čerstvých syrov a tavených syrov,
f) potraviny, ak je tak uvedené v príslušných hlavách potravinového kódexu.
(5) Ak ide o zložky potravín patriace do niektorej
z týchto skupín zložiek, postačuje používať len tieto
ich skupinové názvy:
a) „olej“ ako skupinový názov pre všetky rafinované oleje, okrem olivového oleja, doplnený
označením „rastlinný“ alebo „živočíšny“, alebo
s uvedením jeho konkrétneho rastlinného alebo živočíšneho pôvodu; ak ide o stužený olej,
tento sa doplní slovom „stužený“ alebo „hydrogenovaný“,
b) „tuk“ ako skupinový názov pre všetky druhy
tukov doplnený označením „rastlinný“ alebo
„živočíšny“, alebo s uvedením jeho konkrétneho rastlinného pôvodu alebo živočíšneho
pôvodu; ak ide o stužený tuk, tento sa doplní
slovom „stužený“ alebo „hydrogenovaný“,
c ) „múka“ ako skupinový názov pre zmes múk
získanú najmenej z dvoch druhov obilia; ak
táto zmes je zložkou inej potraviny, označenie
„múka“ sa musí doplniť označením druhov
obilia, z ktorých bola vyrobená, a to v klesajúcom poradí podľa hmotnostných podielov,
d) „škrob“ ako skupinový názov pre škroby a škroby modifikované fyzikálnym spôsobom a enzýmami; ak sa nedá vylúčiť prítomnosť lepku,
musí byť v označení doplnený rastlinný pôvod
škrobu,
e) „ryby“ ako skupinový názov pre všetky druhy
rýb, ak sú ryby zložkou inej potraviny a ak sa
v názve potraviny neuvádza určitý druh rýb,
f) „syr“ ako skupinový názov pre všetky druhy
syrov, ak sú zložkou inej potraviny a ak sa
v názve potraviny neuvádza určitý druh syra,
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g) „koreniny“ alebo „zmes korenia“ ako skupinový názov pre všetky druhy korením a všetky
extrakty z korenia, ktorých nie je viac ako 2
hmotnostné percentá z jedného druhu koreniny alebo extraktu z korenia,
h ) „byliny“ alebo „zmes bylín“ ako skupinový názov pre všetky byliny alebo časti bylín, ktorých
nie je v potravine viac ako 2 hmotnostné percentá jedného druhu bylín alebo zmesi častí
bylín, ak sa v označení potraviny neuvádza
určitý druh bylín,
i) „gumová báza“ ako skupinový názov pre všetky druhy prípravkov používaných ako základ
na výrobu žuvačiek,
j) „sucháre“ alebo „detské sucháre“ podľa typu,
ako skupinový názov pre všetky druhy suchých pečených obilných výrobkov,
k) „cukor“ ako skupinový názov pre sacharózu,
l) „dextróza“ ako skupinový názov pre bezvodú
dextrózu alebo monohydrát dextrózy,
m ) „glukózový sirup“ ako skupinový názov pre
glukózový sirup a sušený glukózový sirup,
n ) „mliečne bielkoviny“ ako skupinový názov pre
všetky druhy mliečnych bielkovín (kazeín,
kazeináty, srvátková bielkovina) a ich zmesi,
o) „kakaové maslo“ ako skupinový názov pre
vylisovaný kakaový tuk alebo inak získaný
kakaový tuk alebo rafinovaný kakaový tuk,
p) „kandizované ovocie“ ako skupinový názov
pre kandizované ovocie, ktorého nie je v potravine viac ako 10 hmotnostných percent
a ak sa v označení potravín neuvádza určitý
druh kandizovaného ovocia,
r) „zelenina“ ako skupinový názov pre všetky
druhy zeleniny, ktorej nie je v potravine viac
ako 10 hmotnostných percent a ak sa v označení potraviny neuvádza určitý druh zeleniny,
s ) „víno“ pre všetky druhy hroznového vína,
t) „strúhanka“ pre všetky typy strúhanky z pečených výrobkov z obilia,
u ) „mäso““ ako skupinový názov pre všetky druhy mäsa (svaloviny), ak sú zložkou inej potraviny, s označením príslušného druhu zvieraťa, napr. bravčové, hovädzie, hydinové; ďalšie
požiadavky na označovanie zložiek mäsa sú
uvedené v prílohe,
v) „mechanicky separované mäso“ ako skupinový názov pre všetky druhy mäsa získaného
mechanickou separáciou, ak sú zložkou inej
potraviny, s označením príslušného zvieracieho druhu napr. bravčové, hovädzie, hydinové atď.
(6) Ak ide o zloženú zložku, ktorá sa skladá
z dvoch zložiek alebo z viacerých zložiek, možno ju
uvádzať v zozname zložiek tak, že za jej označením sa uvedie v zátvorke zoznam jej jednotlivých

zložiek zoradených v klesajúcom poradí podľa ich
množstva, alebo sa uvádza spôsobom podľa odseku 2. Toto označenie sa nemusí uvádzať, ak ide
o zložky podľa odsekov 3 až 5.
(7) Ak množstvo zloženej zložky v potravine tvorí
menej ako 25 percent množstva potraviny, stačí
uvádzať len tie jej časti, ktoré majú technologickú
funkciu alebo funkciu vplývajúcu na kvalitu potraviny.
(8) Voda pridávaná do potraviny sa na obale
označuje ako jej zložka, ak jej prídavok v konečnom
výrobku predstavuje viac ako 5 hmotnostných percent. Ako zložka sa neoznačuje voda nachádzajúca
sa v inej zložke tej istej potraviny, alebo voda, ktorej
prítomnosť vyplýva z označenia inej základnej zložky, ako aj voda i ostatné tekuté zložky odparené i
čiastočne počas výrobného procesu. Pridaná voda
sa neuvádza ako zložka, ak sa voda používa vo
výrobnom procese výhradne na obnovenie niektorých zložiek použitých v koncentrovanom stave
alebo v sušenom stave, alebo ak ide o nálev, ktorý
sa obvykle nekonzumuje.

d) ide o potraviny určené v príslušných hlavách
potravinového kódexu.
(12) Ustanovenie odseku 11 sa nevzťahuje na
zložky alebo skupiny zložiek,
a) ak ich čistá hmotnosť v odkvapkanom náleve
sa uvádza podľa § 7 ods. 7,
b) ktorých uvádzanie množstva zložky je povinné podľa príslušnej hlavy potravinového kódexu,
c ) ktoré sa používajú v malých množstvách na
účely ochutenia,
d) ak ide o zmesi ovocia, zeleniny, korenia alebo
bylín a žiadny druh z nich, čo do hmotnostného podielu, výrazne neprevláda,
e) ktoré hoci sa uvádzajú v obchodnom názve
potraviny, neusmerňuje výber spotrebiteľa,
pretože odchýlky v množstve nie sú podstatné pre charakteristiku danej potraviny a ani
pre jej odlíšenie od obdobných potravín.
§ 12
Označovanie údajov o výživovej hodnote
a o možnosti nepriaznivého vplyvu
na zdravie ľudí

(9) Zložky použité v koncentrovanej forme alebo
dehydrovanej forme, ktoré sa v procese výroby zriedia alebo rozpustia, možno uvádzať v zozname
v poradí podľa ich hmotnosti v pôvodnom stave
pred ich koncentráciou alebo ich dehydratáciou.

(1) Ak sa v označení uvádza výživové tvrdenie,
alebo ak tak ustanovuje príslušná hlava potravinového kódexu, musí byť označenie doplnené
údajom o výživovej (nutričnej) hodnote potraviny 3 ).

(10) V označení zloženia dehydrovaných potravín alebo koncentrovaných potravín, ktoré sa majú
riediť alebo rozpustiť pridaním vody, zložky možno
uvádzať v zozname v poradí podľa ich pomeru
v rozriedenom (rozpustenom) výrobku s podmienkou, že tento zoznam zložiek bude doplnený označením, napr. „zložky rozriedeného (rozpusteného)
výrobku“, alebo „zložky vo výrobku pripraveného
podľa návodu“.

(2) Ak potravina obsahuje určitú zložku, ktorej
prítomnosť sa v nej nepredpokladá alebo jej prítomnosť je pravdepodobná z dôvodu technologickej
nadväznosti výroby a ktorá môže vyvolať u citlivých
osôb alergickú reakciu, napr. včelie produkty, alebo
ak sa takáto látka pridáva do potravín podľa osobitných predpisov 4 ), musí sa v označení uvádzať
zdravotné upozornenie, že potravina takúto látku
obsahuje.

(11) V obchodnom názve alebo v jeho blízkosti
alebo v zozname zložiek v spojitosti s príslušnou
zložkou alebo skupinou zložiek sa musí označovať
množstvo zložky alebo skupina zložiek v percentách, a to v hmotnostných alebo objemových,
okrem liehovín, ak
a) názov zložky alebo názov skupiny zložiek sa
použije v názve potraviny, pod ktorým sa potravina uvádza do obehu alebo ju spotrebiteľ
obvykle s týmto názvom spája,
b) zložka alebo skupina zložiek je v označení
zdôraznená slovne, obrazom alebo graficky,
c ) zložka alebo skupina zložiek je základná pre
charakteristiku potraviny a pre jej odlíšenie
od výrobku, s ktorými by mohla byť zameniteľná pre svoj názov alebo vzhľad,

3) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 24. júna 2002 č. 1519/2002 - 100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty a spôsob jej výpočtu (oznámenie č. 394/
2002 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 28. októbra 2002 č. 2743/
2002 – 100.
4) Tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca cudzorodé látky v potravinách
a siedma hlava druhej časti Potravinového kódexu
Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely výnosu Ministerstva
pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996 – 100 z 20. mája 1996 v znení
výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998 – 100.
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(3) Označovanie potravín slovami „so zníženým
množstvom živín“ alebo „so zníženým množstvom
X“, pričom X znamená určitú výživovú zložku v potravine, možno, len ak spĺňajú požiadavky uvedené
v osobitnom predpise 3).
(4) Označovanie potravín slovami „so zníženou
energetickou hodnotou“ možno, len ak spĺňajú požiadavky uvedené v osobitnom predpise 3).
(5) Označovanie potravín slovami „s nízkym
množstvom živín“ alebo „s nízkym množstvom X“,
pričom X znamená určitú výživovú zložku v potravine, možno, len ak spĺňajú požiadavky uvedené
v osobitnom predpise 3).
(6) Označovanie potravín slovami „s nízkou
energetickou hodnotou“ alebo „nízkoenergetická“
možno, len ak spĺňajú požiadavky uvedené v osobitnom predpise 3).
§ 13
Označovanie triedy kvality
Ak sa v príslušných hlavách potravinového kódexu ustanovuje pre niektoré potraviny trieda
kvality, musí sa táto trieda označovať v obchodnom
názve potraviny alebo v jeho blízkosti.
Osobitné požiadavky na označovanie
potravín
§ 14
Povinné informácie
(1) Nálepky, etikety, visačky a iné informačné
označenie na balených potravinách alebo zabalených potravinách musia byť pripevnené tak, aby
sa od nich nedali ľahko oddeliť.
(2) Údaje, ktoré sa musia uvádzať na obale potravín, musia byť zreteľné, nezmazateľné a pre spotrebiteľa za obvyklých podmienok uvádzania do
obehu ľahko čitateľné; ich farba musí kontrastovať
s podkladom, údaje nesmú byť ukryté, narušené
iným písmom alebo obrazom. Údaje podľa § 4 ods.
1 písm. a), c) a d) a ods. 2 písm. h) sa musia označovať v spoločnom zornom poli; údaj podľa § 4 ods.
1 písm. d) možno uvádzať aj odkazom na jeho
umiestnenie.
(3) Ak je spotrebiteľsky balená potravina alebo
skupina spotrebiteľsky balených potravín prebalená
vonkajším obalom a takto uvádzaná do obehu konečnému spotrebiteľovi, musia byť informácie uvedené na prebale alebo musia byť dobre čitateľné
cez prebal.
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(4) Označenie potraviny v sprievodnej dokumentácii, ktorá potravinu sprevádza alebo sa na
ňu vzťahuje, musí byť v súlade s označením podľa
§1 ods. 2.
§ 15
V ýnimky z označ
o v ania po
avín
označo
pott rra
(1) Ak ide o sklenené fľaše určené na opätovné
použitie, ktoré sú neodstrániteľne označené a ktoré
preto nemajú etiketu, prstenec a iné a o obaly,
ktorých najväčšia plocha ich povrchu je menšia ako
10 cm2, možno označovať len údaje podľa § 4 ods.
1 písm. a), c) a d).
(2) Ak ide o balené potraviny určené konečnému spotrebiteľovi, ale obchoduje sa s nimi pred
predajom konečnému spotrebiteľovi, alebo ide o potraviny určené na ďalšie spracovanie, prípravu,
rozdeľovanie a krájanie alebo na zásobovanie zariadení spoločného stravovania, postačuje uvádzať
údaje podľa § 4 len v sprievodnej dokumentácií
k príslušnej potravine, avšak označenie obchodného názvu potraviny, dátumu minimálnej trvanlivosti alebo dátumu spotreby a označenie výrobcu
sa musí označovať na vonkajšom obale, v ktorom
sa s potravinou obchoduje.
(3) Potraviny, ktoré sa ponúkajú konečnému
spotrebiteľovi v dekoračných obaloch, ako sú figúrky alebo rôzne sezónne cukrovinky, nemusia sa
označovať všetkými údajmi podľa tejto hlavy potravinového kódexu; rozsah údajov ustanovuje príslušná hlava potravinového kódexu.
§ 16
Označovanie zabalených potravín
Ak ide o zabalené potraviny, musí sa na obale
uvádzať názov potraviny, názov a adresa obchodnej jednotky, v ktorej bola potravina zabalená
a ďalšie údaje podľa § 4 ods. 1 písm. c) a d) a ods.
2 písm. f) a j).
§ 17
Označovanie nebalených potravín
Nebalené potraviny je predávajúci povinný pri
predaji spotrebiteľovi vhodným spôsobom označiť
výveskou alebo štítkom, a to najmä ich názvom,
triedou kvality a ak ide o kusový tovar, okrem ovocia
a zeleniny, aj hmotnosťou, ako aj inými údajmi podľa
príslušných hláv potravinového kódexu.

§ 18
Označovanie prídavných látok
v potravinách
(1) Prídavné látky, ako zložky potravín uvedené
v tretej hlave druhej časti potravinového kódexu,
sa označujú na obale slovne skupinovým označením a jednotlivým názvom alebo skupinovým
označením a medzinárodným kódom označenia,
ak prídavné látky majú medzinárodný kód označenia priradený a ak v príslušných hlavách potravinového kódexu nie je uvedené inak.
(2) Ak sa do potraviny použijú prídavné látky,
tieto sa musia uvádzať v označení zloženia podľa
klesajúceho množstva, v akom sú obsiahnuté v potravine.
(3) Ak prídavná látka patrí do viacerých skupín,
v označení sa uvedie tá skupina, ktorá má v potravine najdôležitejšiu funkciu.
(4) Požiadavky na rozsah označenia prídavných
látok v potravinách alebo v ich zložkách sú uvedené
v tretej hlave druhej časti potravinového kódexu.
(5) Ak ide o nebalené potraviny alebo o potraviny zabalené až v obchodnej sieti, ktoré obsahujú
prídavné látky, musí predávajúci označiť na obale
alebo na výveske prídavné látky textom, napr. „chemicky konzervované“, „prifarbené“ alebo „aromatizované“.
(6) Látky pôsobiace na predĺženie trvanlivosti
potravín, ako sú inertné plyny a iné, aj keď nie sú
priamou zložkou potraviny, ale môžu do potraviny
prechádzať, musia byť označené v obchodnom názve alebo v jeho blízkosti slovami „Balené v ochrannej atmosfére.“.
(7) Ak sa do potraviny pridáva náhradné sladidlo, musí sa v obchodnom názve alebo v jeho
blízkosti uvádzať označenie slovami „s náhradným
sladidlom“; ak sa pridáva cukor a náhradné sladidlo, musí sa v obchodnom názve alebo v jeho
blízkosti uviesť označenie slovami „s cukrom a náhradným sladidlom“.
(8) Ak nápoj alebo nápoj pripravený z koncentrátu podľa návodu obsahuje najmenej 150 mg.l -1
kofeínu, musí mať v rovnakom zornom poli, ako je
jeho obchodný názov, uvedené označenie slovami
„Obsahuje zvýšené množstvo kofeínu“, pričom sa
musí uvádzať aj množstvo v mg.l -1.
(9) Označenie zvýšeného množstva kofeínu podľa odseku 8 sa nemusí uvádzať na nápojoch na
báze kávy a čaju alebo extraktov z nich, ak sa v ob-

chodnom názve uvádza slovo „káva“ alebo „čaj“
alebo od nich odvodené slovo.
§ 19
Označovanie vonných látok a chuťových
látok
(1) Ak sa do potraviny použijú vonné látky alebo
chuťové látky, musí sa na obale potraviny označiť
slovom „aróma“ alebo „príchuť“ s príslušným špecifickým pomenovaním alebo opisom prídavnej látky.
(2) Označenie „prírodný“ alebo akýkoľvek výraz
rovnocenného významu možno používať iba pre
arómy splňujúce požiadavky na prírodné aromatické látky alebo aromatické prípravky. Ak označenie látky určenej na aromatizáciu obsahuje odkaz
na potravinu alebo na zdroj arómy, nesmie sa slovo
„prírodná“ alebo akýkoľvek výraz rovnocenného významu používať, ak nebola aromatická zložka izolovaná vhodnými fyzikálnymi, enzymatickými alebo
mikrobiálnymi postupmi alebo tradičnými spôsobmi
prípravy potravín výhradne z dotyčnej potraviny alebo dotyčného zdroja arómy.
§ 20
Označovanie prítomnosti geneticky
modifikovaných organizmov v potravinách
(1) Potraviny alebo ich zložky obsahujúce geneticky modifikované organizmy, ich časti, deriváty
a metabolity alebo ich produkty sa považujú za nové druhy potravín alebo za nové druhy zložiek potravín.
(2) Potraviny alebo ich zložky vrátane prídavných látok vyrábané z geneticky modifikovaných
surovín musia mať v označení informáciu pre konečného spotrebiteľa, že ide o potraviny alebo ich
zložky, vrátane prídavných látok, obsahujúce geneticky modifikované organizmy alebo ich časti,
deriváty alebo metabolity alebo výrobky z nich.
Označenie musí byť vyjadrené slovami „výrobok
obsahuje geneticky modifikované organizmy“.
Alternatívne možno uvádzať znenie „geneticky modifikované“, a to v zozname zložiek, vrátane prídavných látok, bezprostredne po uvedení príslušnej
zložky alebo aj v poznámke pod zoznamom zložiek.
Veľkosť písma nesmie byť menšia, ako je veľkosť
písma uvádzajúceho ostatné údaje o zložkách
potraviny.
(3) Podľa odseku 2 nemusia byť označené
potraviny alebo ich zložky vrátane prídavných látok,
a) ktoré neobsahujú bielkoviny ani dezoxyribonukleovú kyselinu (DNA) pochádzajúce z genetickej modifikácie,
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b) ak podiel zložky pochádzajúcej z genetickej
modifikácie v potravine vyrobenej z geneticky modifikovaných sójových bôbov a z geneticky modifikovanej kukurice nepresahuje
1 percento príslušnej zložky, ak ide o náhodný výskyt.
§ 21
Označovanie potravín a ich zložiek
ošetrených žiarením
(1) Ak ide o potraviny, ktoré boli ošetrené ionizujúcim žiarením, musí byť údaj o tomto ošetrení vyznačený v blízkosti obchodného názvu potraviny.
(2) Ak sa potraviny ošetrené ionizujúcim žiarením použijú ako zložka iných potravín, musí byť
ošetrenie zložky vyznačené v zozname zložiek.
(3) Použitie povoleného alebo akéhokoľvek všeobecne známeho symbolu označujúceho, že potravina bola ošetrená ionizujúcim žiarením, sa musí
doplniť slovami „Ošetrené ionizujúcim žiarením“.
§ 22
Zakázané tvrdenia o potravinách
(1) Označovanie a spôsoby, akými sa označovanie vykonáva, nesmie uvádzať konečného spotrebiteľa do omylu, a to najmä, ak ide o
a) charakteristiku potraviny, jej podstatu, vlastnosti, zloženie, množstvo, trvanlivosť, pôvod,
spôsob spracovania alebo spôsob výroby,
b) prisudzovanie účinkov alebo vlastností, ktoré
potravina nevykazuje,
c ) vyvolávanie dojmov, že potravina vykazuje
osobitné charakteristické vlastnosti, aj keď
v skutočnosti tieto vlastnosti majú všetky podobné potraviny.
(2) Na obale, na jeho súčastiach, ako aj v sprievodnej dokumentácii, sa nesmú uvádzať údaje, že
a) potravina je zdrojom všetkých životne dôležitých živín,
b) bežné potraviny nedodajú potrebné množstvo
živín, ktoré obsahuje ponúknutá potravina,
c ) potravina má zvýšenú alebo osobitnú výživovú hodnotu v dôsledku prídavku prídavných látok alebo potravinových doplnkov, ak
takúto vlastnosť nemá,
d) potravina má osobitné vlastnosti, aj keď tieto
vlastnosti vykazujú všetky porovnateľné potraviny,
e) potravina je vhodná na prevenciu, zmiernenie
alebo liečenie zdravotnej poruchy alebo na
lekárske účely, ak osobitné právne predpisy
neustanovujú inak,
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f) charakter alebo pôvod potraviny je „domáci“,
„čerstvý“, „živý“, „čistý“, „prírodný“, „pravý“ alebo „racionálny“, ak toto označenie potraviny
nie je súčasťou názvu druhu, skupiny alebo
podskupiny, ktoré sú uvedené v príslušných
hlavách potravinového kódexu,
g) potravina bola vyrábaná podľa náboženských
alebo rituálnych predpisov, ak sa k tomu nevyjadrili príslušné náboženské autority.
(3) Na obale, na jeho súčastiach a v sprievodných dokladoch, ktoré potravinu sprevádzajú, sa
nesmú tiež uvádzať údaje
a) neumožňujúce dokázať ich pravdivosť,
b) vyvolávajúce pochybnosti o zdravotnej neškodnosti iných obdobných potravín alebo vyvolávajúce u spotrebiteľa obavy z jej použitia,
c ) o rýchlosti úbytku telesnej hmotnosti alebo
jeho rozsahu pri konzumácii určitej potraviny,
d) vedúce k zámene bežných potravín s potravinami na osobitné výživové účely.
(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú rovnako na spôsob ponúkania potravín, ich prezentáciu ako aj ich predaj, s ohľadom na ich tvar, vzhľad
alebo balenie, použité obalové materiály, grafickú
úpravu a spôsob usporiadania, v ktorom sú vystavované pri ich uvádzaní do obehu.
Záverečné ustanovenia
§ 23
Prechodné ustanovenia
(1) Potraviny označované do 31. decembra
2003 podľa predpisov účinných pred 7. februárom
2002 5 ) možno uvádzať do obehu do dátumu ich
najneskoršej spotreby.
(2) Ak dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum
spotreby sú označené iným spôsobom, ako je uvedené v § 9, možno potraviny takto označovať do
31. decembra 2003 a uvádzať ich do obehu do dátumu ich minimálnej trvanlivosti alebo dátumu ich
spotreby.
§ 24
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa druhá hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca

5) Zákon č. 23/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene niektor ých zákonov.

označovanie potravín z výnosu 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 č. 2478/2000 –
100 zo 4. decembra 2000 (oznámenie č. 301/2000

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky
R
udolf Zajac vv.. rr..
Rudolf

Z. z.) a výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 25. júna 2001 č. 1865/2001
– 100 (oznámenie č. 299/2001 Z. z.).
§ 25
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. decembra
2002.

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
Zsolt Simon vv.. rr..
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Príloha
k druhej hlave druhej časti
potravinového kódexu

Mäso ako zložka v potravine
1. Mäso cicavcov a vtákov vhodné na ľudskú
spotrebu je aj ich svalovina vrátane žuvacích
svalov a bránice, okrem svalov srdca, svalov
jazyka, os tatných hlavových svalov, svalov
zápästia, priehlavku a chvosta, ktorá obsahuje spojivové tkanivá prirodzené alebo prirastené, pričom množstvo tuku a spojivových
tkanív nesmie presiahnuť tieto hodnoty v hmotnostných percentách:
1.1 ošípané - tuk najviac 30, spojivové tkanivá najviac 25,
1.2 vtáky a králiky - tuk najviac 15, spojivové
tkanivá najviac 10,
1.3 ostatné cicavce a zmesi druhov, v ktorých
prevláda mäso týchto cicavcov - tuk najviac 25 a spojivové tkanivá najviac 25.
Množstvo spojivových tkanív sa vypočíta
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ako pomer množstva kolagénu a množstva celkových bielkovín. Pod množstvom kolagénu sa rozumie množstvo
hydroxyprolínu vynásobené faktorom 8.
2. Ak je presiahnuté najvyššie prípustné množstvo tuku alebo spojivových tkanív v príslušnom druhu mäsa a všetky ostatné kritériá na
označenie tohto druhu mäsa sú splnené, množstvo mäsa musí byť upravené prepočtom smerom dolu a v zozname zložiek musí byť ako zložka uvedená, okrem označenia druhu mäsa,
aj prítomnosť tuku alebo spojivových tkanív.
3. Ustanovenia bodov 1 a 2 sa nevzťahujú na mechanicky separované mäso.

V Ý N O S
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 28. októbra 2002 č. 2800/2002 - 100,
ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 3. mája 2001 č. 787/2/2001 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu
Slovenskej republiky upravujúca lieh a liehoviny

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 3. mája 2001 č. 787/2/2001 - 100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca lieh a liehoviny sa
mení takto:
1. V § 12 odsek 1 znie:

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky
R
udolf Zajac vv.. rr..
Rudolf

„(1) Liehoviny, ktoré nespĺňajú požiadavky na
zaradenie do kategórie liehovín podľa § 6 ods. 2
až 22, možno uvádzať do obehu s pôvodným obchodným názvom do 31. decembra 2003.“.
2. V § 12 odsek 3 znie:
„(3) Liehoviny v spotrebiteľských obaloch o
iných menovitých objemoch obsahu, ako sú uvedené v § 10 ods. 2, možno uvádzať do obehu do
31. decembra 2003.“.
Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára
2003.

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
Zsolt Simon vv.. rr..
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Výnos
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 28. októbra 2002 č. 2743/2002-100,
ktorým sa mení 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:
Čl. I
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 sa mení takto:
1. V § 2 odsek 12 znie:
„(12) Potravina so zníženou energetickou hodnotou je potravina, ktorej energetická hodnota je
znížená najmenej o 30 percent v porovnaní s pôvodnou potravinou alebo potravinou obdobného
charakteru. Nízkoenergetická potravina (potravina
s nízkou 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, ak osobitný predpis 2) neustanovuje inak.”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) Výnos Ministerstva pôdohospodárs tva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. marca 2000
č. 636/1/2000 – 100, ktorým sa vydáva hlava
Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca mlieko a výrobky z mlieka (oznámenie č. 163/2000 Z. z.).
Výnos Ministerstva pôdohospodárs tva Slo-
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venskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. januára
2002 č. 3235/1/2001 – 100, ktorým sa vydáva
hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé
rastlinné oleje a výrobky z nich (oznámenie
č. 102/2002 Z. z.).”.
2. V § 2 odsek 14 znie:
„(14) Potravina so zníženým množstvom živín
je potravina, v ktorej je množstvo určitej živiny
znížené najmenej o 25 percent v porovnaní s pôvodnou potravinou alebo potravinou obdobného
charakteru; potravina s nízkym množstvom živiny
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, ak osobitný predpis 2) neustanovuje inak.”.
Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. decembra
2002.

minister
Zsolt Simon, vv.. rr..
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Oprava
Vo výnose Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 3. mája 2001 č. 787/2/2001100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu
Slovenskej republiky upravujúca lieh a liehoviny (uverejnený vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky v čiastke 10), došlo k tech-

nickej chybe. V § 9 ods. 10 písm. a) sa slovo „hruškové“ nahrádza slovom „slivkové“. Za chybu sa
ospravedlňujeme a žiadame riadiť sa podľa nového.

minister
Zsolt Simon, vv.. rr..
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Oprava
Výnosu 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 republik upravujúca jedlé obilie a výrobky z obilia

Vo Výnose 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 (uverejnený vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

v čiastke 12) došlo k technickej chybe pri prílohe
č. 8. Z uvedeného dôvodu uverejňujeme novú
prílohu č. 8. Za chybu sa ospravedlňujeme a žiadame riadiť sa podľa novej prílohy.
minister
Zsolt Simon, vv.. rr..
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Príloha č. 8
k trinástej hlave tretej časti
potravinového kódexu
Požiadavky na zrnitosť mlynských výrobkov z obilia
Sito o strane oka,

Prepad sitom,

Sito o strane oka,

Prepad sitom,

v µm

najmenej v %

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

pšeničná krupica detská

500

96

250

najviac 15

pšeničná krupica hrubá

850

96

450

naviac 15

kukuričná múka

280

98

212

najviac 70

kukuričná krupica špeciál

1 000

98

450

najviac 25

Mlynský výrobok z obilia

dehydrovaná

