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Výnos
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 27. októbra 2003 č. 3158/2003-100,

ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
zo 7. októbra 1997 č. 1497/1/1997-100 o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí
a o hospodárskych krmivách v znení neskorších predpisov
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky podľa § 22 písm. b) zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách
ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Sloven-

skej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/1/1997100 o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí a o hospodárskych krmivách v znení výnosu
z 31. januára 2002 č. 39/1/-2002-100 a výnosu
z 12. februára 2003 č. 149/1/2003-100 sa mení
a dopĺňa takto:
1. V § 2 písmeno f) znie:
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“f) nežiaduce látky akékoľvek látky alebo produkty,
okrem patogénov, ktoré sa nachádzajú v kr mive
alebo na krmive určenom na kŕmenie zvierat,
a ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, zvierat alebo pre životné
prostredie, alebo môžu nepriaznivo ovplyvňovať
živočíšnu produkciu,”.
2. V § 3 odsek 1 znie:
“(1) Do obehu možno uvádzať a na výrobu kŕmnych zmesí používať kŕmne suroviny, ktoré
a) spĺňajú všeobecné požiadavky na kŕmne suroviny, uvedené v prílohe č. 1 v časti A,
b) spĺňajú špecifické požiadavky na všeobecne
použiteľné kŕmne suroviny, uvedené v prílohe
č. 1 v časti C stĺpci 6 alebo špecifické požiadavky
deklarované podľa prílohy č. 1 v časti C stĺpci 4
a 5, alebo podľa prílohy č. 1 v časti E stĺpci 2,
ak ide o kŕmne suroviny neuvedené v prílohe
č. 1 v časti C,
c) sú zapísané do zoznamu určitých kŕmnych surovín v prílohe č. 1 v časti D a spĺňajú špecifické
požiadavky uvedené v stĺpci 5,
d) neobsahujú skladištných škodcov, uvedených
v prílohe č. 1 v časti B, ak v tomto výnose nie je
ustanovené inak,
e) spĺňajú požiadavky podľa § 9 a požiadavky na
všeobecnú použiteľnosť krmív podľa prílohy
č. 2.”.
3. V § 3 odsek 3 znie:
“(3) Špecifické požiadavky na kŕmne suroviny,
uvedené v prílohe č. 1 v časti C stĺpci 6 sú len odporúčané. Špecifické požiadavky na kŕmne suroviny, uvedené v prílohe č. 1 v časti D stĺpci 5 sú
záväzné.”.
4. V § 3 odsek 5 znie:
“(5) Kŕmne suroviny, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 v časti C, alebo nespĺňajú požiadavky,
uvedené v stĺpci 2, možno uvádzať do obehu len
pod iným názvom a pod iným opisom, ako tie, ktoré
sú uvedené v prílohe č. 1 v časti C stĺpci 2. Kŕmne
suroviny získané z mikroorganizmov, nebielkovinové dusíkaté látky, aminokyseliny a ich analógy
nemožno uvádzať do obehu, ak nie sú uvedené
v prílohe č. 1 v časti D. ”.
5. § 7 vrátane nadpisu znie:
“§ 7
Označovanie kŕmnych surovín v kŕmnych
zmesiach
(1) Označovať kŕmne suroviny v kŕmnych zme-
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siach určených pre zvieratá, okrem spoločenských
zvierat, možno uvedením názvov kŕmnych surovín
a ich percentuálnych podielov v receptúre kŕmnej
zmesi v klesajúcom poradí. Najvyššia prípustná
tolerancia percentuálnych podielov je ±15 %
z deklarovanej hodnoty. Presné percentuálne
podiely kŕmnych surovín sa poskytnú na požiadanie
odberateľa.
(2) Označovať kŕmne suroviny v kŕmnych zmesiach určených pre spoločenské zvieratá možno
uvedením
a) názvov kŕmnych surovín a ich percentuálnych
podielov v receptúre kŕmnej zmesi zoradených
v klesajúcom poradí, alebo
b) názvov kŕmnych surovín zoradených podľa ich
klesajúceho podielu v receptúre kŕmnej zmesi.
(3) Kŕmna surovina sa označuje špecifickým názvom podľa prílohy č. 1 v časti C stĺpca 2 alebo
v časti D stĺpca 2, alebo názvom, pod ktorým je
kŕmna surovina zapísaná do registra.
(4) Ak ide o kŕmne zmesi pre spoločenské zvieratá, špecifický názov kŕmnej suroviny možno nahradiť názvom kategórie, do ktorej kŕmna surovina
patrí. Kategória kŕmnych surovín sa označuje špecifickým názvom, uvedeným v prílohe č. 4 v časti B.
(5) Ak sa zloženie kŕmnej zmesi označuje kategóriami podľa odseku 4, pričom kŕmna zmes obsahuje kŕmnu surovinu, ktorú nie je možné zaradiť
do žiadnej kategórie, takáto kŕmna surovina sa
uvedie svojim špecifickým názvom. V iných prípadoch je súčasné označenie kŕmnych surovín
v kŕmnych zmesiach špecifickými názvami kŕmnych surovín a špecifickými názvami kategórií
neprípustné.
(6) Ak sa vyžaduje uviesť zloženie kŕmnych
zmesí, musia byť vyznačené všetky kŕmne suroviny
alebo všetky kategórie kŕmnych surovín.
(7) Premix doplnkových látok z hľadiska označovania percentuálnych podielov kŕmnych surovín
sa považuje za kŕmnu surovinu. Obsah kŕmnych
surovín z vitamíno – minerálnych zmesí alebo z
iných doplnkových kŕmnych zmesí používaných na
výrobu kompletných kŕmnych zmesí sa vymenovávajú samostatne.”.
6. § 9 vrátane nadpisu znie:
“§ 9
Požiadavky na krmivá z hľadiska obsahu
nežiaducich látok
(1) Krmivá určené alebo používané na výživu

zvierat musia byť nezávadné, nefalšované a z kvalitatívneho hľadiska vhodné na predaj a ktoré pri
ich správnom používaní nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, zvierat a pre životné prostredie alebo nepriaznivo neovplyvňujú
živočíšnu výrobu.

ring identifikácie zdrojov nežiaducich látok, ak
boli
a) presiahnuté najvyššie prípustné množstvá týchto látok, alebo
b) zistené zvýšené množstvá týchto látok, v porovnaní s ich bežnými hodnotami.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na krmivá určené na prikrmovanie divo žijúcich zvierat
a na krmivá určené na vývoz. Krmivá určené na
výživu zvierat, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa
odseku 1 nemožno dovážať z tretích krajín.

(9) Pre jednotný postup pri monitoringu podľa
písmena b) sa ustanovujú akčné prahové hodnoty
pre jednotlivé nežiaduce látky v mg/kg krmiva
v prepočte na 12 % vlhkosti podľa prílohy č. 2 časť
E.. Informácie o zdrojoch nežiaducich látok a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo na ich
odstránenie sa zasielajú Európskej komisii a členským štátom Európskej únie ihneď prostredníctvom
systému rýchlej výmeny informácií alebo raz ročne
v rámci výročnej správy, podľa ich naliehavosti.

(3) Krmivá, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa
odseku 1, možno vyvážať do tretej krajiny len vtedy,
ak krajina určenia bola dopredu informovaná o príčinách, pre ktoré dané krmivo nemožno umiestniť
na domácom trhu a s podmienkami súhlasila.
(4) Najvyššie prípustné množstvá nežiaducich
látok v krmivách sú uvedené v prílohe č. 2 v časti
D. Ak v krmive obsah nežiaducich látok presiahne
najvyššie prípustné množstvo, ustanovené v prílohe
č. 2 v časti D, takéto krmivo nespĺňa požiadavky
podľa odseku 1.
(5) Ak v prílohe č. 2 v časti D nie je uvedené
najvyššie prípustné množstvo nežiaducej látky pre
doplnkové kŕmne zmesi, určí sa v nich tak, aby po
ich správnom použití nebolo presiahnuté najvyššie
prípustné množstvo nežiadúcej látky ustanovené
pre zodpovedajúcu kompletnú kŕmnu zmes alebo
pre kompletnú kŕmnu dávku.
(6) Krmivá obsahujúce nežiaduce látky v množstvách presahujúcich najvyššie prípustné množstvá, ustanovené v prílohe č. 2, nie je možné zmiešať za účelom ich zriedenia s rovnakými alebo
s inými krmivami určenými na výživu zvierat.

(10) Ustanoveniami tohto paragrafu nie sú dotknuté osobitné predpisy upravujúce
a) doplnkové látky 1b) a pesticídy 1c), ak nie sú uvedené v prílohe č. 2 časti D,
b) veterinárne činnosti 1d) ,
c) určité produkty určené na osobitné nutričné účely vo výžive zvierat 1e) a na uvádzanie kŕmnych
zmesí do obehu 1e).”.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1b až 1e
znejú:
“1b)

1c)

1d)

1e)

(7) Výrobca alebo dodávateľ, alebo akákoľvek
iná osoba, ktorá prostredníctvom svojej profesionálnej aktivity vlastní také krmivo, alebo má kontakt
s dodávkou takého krmiva, o ktorom vie, že je nespôsobilé na kŕmenie v dôsledku kontaminácie
nežiaducimi látkami, alebo vie, že nespĺňa podmienky uvedené v odseku 1, a preto predstavuje
vážne riziko pre zdravie zvierat a ľudí, bezodkladne informuje o tom kontrolný ústav alebo Štátnu
veterinárnu a potravinovú správu aj vtedy, ak
v dôsledku tohto oznámenia možno očakávať likvidáciu predmetného krmiva.
(8) Za účelom zníženia alebo odstránenia zdrojov nežiaducich látok z krmív sa vykonáva monito-

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky,
zo 7. októbra 1997 č. 1497/3/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu,
na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky
biologického overovania krmív v znení neskorších predpisov.
Tretia hlava druhej časti 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.
Zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o
zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 265/2003 Z. z.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
zo 7. októbra 1997 č. 1497/2/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na technologické zariadenia a technologické postupy na výrobu kŕmnych zmesí, ktoré sa neoverujú, ukazovatele výživnej hodnoty a použiteľnosti kŕmnych
zmesí, ich bližšie hodnotenie a podmienky uvádzania do
obehu v znení neskorších predpisov.”.

7. Za § 13a sa vkladá nový § 13b, ktorý znie:
“13b
Týmto nariadením sa transponujú právne akty
Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 9.”.

3

8. V prílohe č. 2 časť D znie:
„Časť D
Najvyššie prípustné množstvá nežiaducich látok v krmivách

Nežiaduca látka
1.
1. Arzén (As)

2. Olovo (Pb)

3. Fluór (F)

Krmivá
2.
Kŕmne suroviny,
okrem:
múčky vyrobenej z tráv, lucerny alebo ďateliny,
sušených repných rezkov a sušených melasovaných repných rezkov
fosforečnanov a kŕmnych surovín získaných zo
spracovania rýb a iných morských živočíchov

4
10

Kompletné krmivá, okrem krmív pre ryby

2

Kompletné krmivá pre ryby

4

Doplnkové krmivá, okrem minerálnych
a vitamíno – minerálnych zmesí

4

Minerálne a vitamíno - minerálne zmesi
Kŕmne suroviny,
okrem:
zelených krmív, ako sú lucerna, ďatelina, trávy a
pod.,
kvasníc,
fosforečnanov

12
10

Kompletné krmivá

5

Doplnkové krmivá,
okrem minerálnych a vitamíno – minerálnych
zmesí
Kŕmne suroviny,
okrem:
kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu,
fosforečnanov

10

Kompletné krmivá,
okrem:
kompletných krmív pre hovädzí dobytok, ovce
a kozy
1. dojné,
.....2. iné,
kompletných krmív pre ošípané,
kompletných krmív pre hydinu,
kompletných krmív pre kurčatá

4

Najvyššie prí pustné množstvo
v mg/kg krmiva
v prepočte na
12% vlhkosť
3.
2

40
5
30

30
150
500
2000
150

30
50
100
350
250

Minerálne a vitamíno – minerálne zmesi pre
hovädzí dobytok, ovce a kozy
Iné doplnkové krmivá
4. Ortuť (Hg)

5. Dusitany, vyjadrené
ako NaNO2

6. Kadmium (Cd)

125 mg na 1%
fosforu

Kŕmne suroviny,
okrem kŕmnych surovín získaných zo spracovania rýb
a iných morských živočíchov

0,1

Kompletné krmivá, okrem krmív pre psov a mačky

0,1

Kompletné krmivá pre psov a mačky

0,4

Doplnkové krmivá, okrem krmív pre psov a mačky

0,2

Rybia múčka

60

Kompletné krmivá, vrátane krmív pre vtákov
a akvarijné ryby, okrem krmív pre ostatné
spoločenské zvieratá
Kŕmne suroviny rastlinného pôvodu

15
1

Kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu, okrem
kŕmnych surovín pre spoločenské zvieratá

2

Fosforečnany

Kompletné krmivá pre hovädzí dobytok, ovce a
kozy, okrem krmív pre teľatá, jahňatá a kozľatá
Ostatné kompletné krmivá, okrem krmív pre
spoločenské zvieratá
Minerálne a vitamíno – minerálne zmesi

7. Aflatoxin B1

2000

Ostatné doplnkové krmivá pre hovädzí dobytok,
ovce a kozy
Kŕmne suroviny,
okrem:
podzemnice, kopry, bavlníka, palmových a kokosových orechov, kukurice a produktov z nich,
Kompletné krmivá pre hovädzí dobytok, ovce a
kozy, okrem:
dojníc
teliat a jahniat

0,5

0,5 mg na 1%
fosforu,
max. 10 mg
1
0,5
0,75 mg na 1%
fosforu,
max. 5 mg
0,5
0,05
0,02
0,05
0,005
0,01

Kompletné krmivá pre ošípané a hydinu, okrem
krmív pre mladé zvieratá

0,02

Kompletné krmivá pre ostatné zvieratá

0,01
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8. Kyselina
kyanovodíková (HCN)

9. Gossypol voľný

Doplnkové krmivá pre hovädzí dobytok, ovce a
kozy, okrem krmív pre dojnice, teľatá a jahňatá

0,05

Doplnkové krmivá pre ošípané a hydinu, okrem
krmív pre mladé zvieratá

0,03

Doplnkové krmivá pre ostatné zvieratá
Kŕmne suroviny,
okrem:
ľanových semien,
ľanových extrahovaných šrotov a výliskov,
produktov z manioku, extrahovaných šrotov
a výliskov z mandlí

0,005
50

Kompletné krmivá,
okrem kompletných krmív pre kurčatá
Kŕmne suroviny a kompletné krmivá,
okrem:
bavlníkového extrahovaného šrotu a výliskov

50
10
20

Kompletné krmivá,
okrem:
kompletných krmív pre hovädzí dobytok, ovce
a kozy,
kompletných krmív pre hydinu a teľatá, okrem
kompletných krmív pre hydinu v znáške ,
kompletných krmív pre ošípané a králikov,
okrem kompletných krmív pre prasiatka
10. Theobromin
Kompletné krmivá,
okrem kompletných krmív pre dospelý hovädzí
dobytok
11. Horčičný olej
Kŕmne suroviny,
prchavý, vyjadrený ako okrem:
allylisotiokyanát
repkových extrahovaných šrotov a výliskov
Kompletné krmivá
okrem:
kompletných krmív pre dospelý hovädzí dobytok,
dospelé ovce a dospelé kozy,

12. Vinyltiooxazolidon
13. Námeľ (Claviceps
purpurea)

kompletných krmív pre hydinu a pre ošípané
okrem prasiatok
Kompletné krmivá pre hydinu,
okrem:
kompletných krmív pre hydinu v znáške
Všetky krmivá s obsahom nešrotovaného obilia

14. Semená a nerozomleté
a nerozdrvené plody
burín, ktoré obsahujú
alkaloidy, glukozidy
alebo iné toxické látky
jednotlivo alebo
v kombinácii, vrátane
Všetky krmivá
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250
350
100

1200
20
500
100
60
300
700
100
4000
150
1000
500
1000
500
1000

3000

durmana zlomocného
(Datura stramonium L.),

Všetky krmivá

1000

mätonoha mámivého
(Lolium temulentum L.),

Všetky krmivá

1000

mätonoha oddialeného
Všetky krmivá
(Lolium remotum Shrank)

1000

15. Ricín (Ricinus
communis L.),
vyjadrený ako šupky
16. Krotón (Crotalaria
spp.)
17. Aldrin
18. Dieldrin
-jednotlivo alebo spolu,
vyjadrené ako dieldrin
19. Kamfechlór
(Toxafén)
20. Chlordan - súčet
cis- a trans- izomérov a
oxi-chlordanu,
vyjadrený ako chlordan
21. DDT – súčet DDT-,
TDE- a DDE - izomérov, vyjadrený ako
DDT

Všetky krmivá
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Všetky krmivá

100

Všetky krmivá, okrem tukov a olejov
Tuky a oleje

0,01
0,2

Všetky krmivá

0,1

Všetky krmivá, okrem tukov a olejov
Tuky a oleje

0,02
0,05

Všetky krmivá, okrem tukov a olejov
Tuky a oleje

0,05
0,5

22. Endosulfán - súčet
alfa a beta izomérov a
endo-sulfánsíranu,
vyjadrený ako endosulfán

Všetky krmivá,
okrem:
kukurice,
olejnatých semien,
kompletných krmív pre ryby

0,2
0,5
0,005

23. Endrin – súčet
endrínu a delta - keto –
endrinu, vyjadrený ako
endrin
24. Heptachlór - súčet
heptachlóru
a heptachlórepoxidu,
vyjadrený ako
heptachlór
25. Hexachlórbenzol
(HCB)

Všetky krmivá, okrem tukov a olejov
Tuky a oleje

0,01
0,05

Všetky krmivá, okrem tukov a olejov
Tuky a oleje

0,01
0,2

Všetky krmivá, okrem tukov a olejov
Tuky a oleje

0,01
0,2

26. Hexachlórcyklo-hexan
(HCH)
26.1. alfa – izoméry
Všetky krmivá, okrem tukov a olejov
Tuky a oleje
26.2. beta – izoméry

26.3. gamma - izoméry

0,1

0,02
0,2

Kŕmne suroviny, okrem tukov a olejov
Tuky a oleje

0,01
0,1

Kompletné krmivá,
okrem:
kompletných krmív pre dojnice

0,01

Všetky krmivá, okrem tukov a olejov
Tuky a oleje

0,005
0,2
2,0
7

27. Dioxin – súčet
polychlórovaných
dibenzo – para –
dioxinov (PCDD)
a polychlórovaných
dibenzo - furánov
(PCDF), vyjadrený ako
ekvivalent toxicity
Svetovej zdravotníckej
organizácie (WHO),
použitím faktorov
ekvivalencie toxicity
WHO - TEFs –
PCDD/F z roku 1997

a) Všetky kŕmne suroviny rastlinného pôvodu
vrátane rastlinných olejov a vedľajších produktov
b) Minerálne suroviny, podľa prílohy č. 1
k výnosu č. 39/1/2002-100.
c) Kaolínová hlina, síran vápenatý dihydrát,
vermikulit, natrolit – fonolit, syntetické hlinitany
vápenaté a klinoptilolit sedimentárneho pôvodu,
ktoré patria do časti K prílohy 1 výnosu č.
39/3/2002-100
d) Tuky živočíšneho pôvodu, vrátane mliečneho
tuku a vaječného tuku
e) Iné produkty zo suchozemských zvierat,
vrátane mlieka, mliečnych produktov, vajec
a vaječných produktov
f) Rybí olej
g) Ryby a iné morské živočíchy, ich produkty
a vedľajšie produkty, okrem rybieho oleja
bielkovinových hydrolyzátov z rýb, o obsahu
viac ako 20% tuku3
h) Kŕmne zmesi, okrem krmív pre kožušinové
zvieratá, spoločenské zvieratá a pre ryby
i) Krmivá pre ryby a pre spoločenské zvieratá
j) Bielkovinové hydrolizáty z rýb, o obsahu viac
ako 20% tuku

0,75 ng
WHO-PCDD/FTEQ/kg1,2
1,0 ng
WHO-PCDD/FTEQ/kg1,2
0,75 ng
WHO-PCDD/FTEQ/kg1,2
2,0 ng
WHO-PCDD/FTEQ/kg1,2
0,75 ng
WHO-PCDD/FTEQ/kg1,2
6 ng
WHO-PCDD/FTEQ/kg1,2
1,25 ng
WHO-PCDD/FTEQ/kg1,2
0,75 ng
WHO-PCDD/FTEQ/kg1,2
2,25 ng
WHO-PCDD/FTEQ/kg1,2
2,25 ng
WHO-PCDD/FTEQ/kg1,2

28. Marhuľa obyčajná
(Prunus armeniaca L.),
29. Mandľa horká (Prunus
dulcis (Mill) D.A. Webb
var. amara (DC) Focke =
Prunus amygdalus Batsch
var. amara (DC) Focke),
Všetky krmivá
30. Buk lesný (Fagus
silvatica L.),
31. Ĺaničník siaty
(Camelina sativa L.,
Granta),
32. Madhuka dlholistá
(Madhuca longifolia
L.Macbr = Bassia
longifolia L. = Illipe
malabrorum Engl.)
Madhuka indická
(Madhuca indica
Gmelin = Bassia
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Semená a ovocie
uvedených druhov
rastlín, ako aj
produkty z nich
môžu byť prítomné
len v stopových
množstvách, ktoré
kvantitatívne nie je
možné stanoviť.

latifolia (Roxb.) = Illipe
latifolia (Roscb.) F.
Mueller),
33. Jatrofa prečisťujúca
(Jatropha curcas L.),
34. Krotón prečisťujúci
(Croton tiglium L.),
35. Kapusta sitinová
celistvolistá (Brassica
juncea L. Czern. a Coss.
ssp. integrifolia
(West.)Thell),
36. Kapusta sitinová
pravá (Brassica juncea L.
Czern. a Coss. ssp.
juncea),
37. Kapusta sitinová žltá
(Brassica juncea L. Czern.
a Coss. ssp. juncea
var.lutea Batalin),
38. Kapusta čierna
(Brassica nigra L., Koch),
39. Kapusta žliabkatá
(Brassica carinata
A.Braun),

Ďalšie odporúčané hodnoty

Antimon (Sb)

Kompletné krmivá

Najvyššie
odporúčané
množstvo v
mg/kg krmiva v
prepočte na 12%
vlhkosť
1

Cín (Sn)

Doplnkové krmivá
Kompletné krmivá

2
100

Doplnkové krmivá, okrem minerálnych
a vitamíno - minerálnych zmesí

200

Minerálne a vitamíno - minerálne zmesi
Kompletné krmivá

300
100

Doplnkové krmivá, okrem minerálnych
a vitamíno - minerálnych zmesí

200

Minerálne a vitamíno - minerálne zmesi
Kompletné a doplnkové krmivá
Kompletné krmivá

300
3
5

Nežiaduca látka

Hliník (Al)

Chróm (Cr)
Nikel (Ni)

Krmivá

9

Doplnkové krmivá, okrem minerálnych
a vitamíno - minerálnych zmesí

15
10
10

Molybdén (Mo)

Minerálne a vitamíno - minerálne zmesi
Kompletné krmivá,
okrem
krmív pre dospelý hovädzí dobytok, ovce a kozy
Kompletné krmivá

50
2,5

Zearalenon (F2-toxín)

Kŕmne suroviny

10

Vanád (Va)

KZ pre prežúvavce, okrem KZ pre plemenné zvieratá
2,0
KZ na výkrm brojlerov, moriek, husí a kačíc
0,5
KZ pre nosnice a inú hydinu a KZ na výkrm
ošípaných
0,08
Deoxynivalenol (DON)
T2 - toxín
HT 2 - toxín

Ochratoxín A
Fumonisin B1, B2 a B3
samostatne alebo v
kombinácii
Diquát
Fosforovodík

PCB

kongenéry 138
kongenéry 153
Paraquát
Pyrimifosmetyl
Dichlórfos
Chlórpyrifos

Obilniny a vedľajšie produkty z obilnín pre
monogastre
Obilniny a vedľajšie produkty z obilnín pre
prežúvavce
KZ pre dospelé prežúvavce pri spotrebe KZ nad 5 kg
na 1 kŕmny deň
KZ pre brojlerové kurčatá
KZ pre znáškovú hydinu
KZ pre ošípané

KZ pre znáškovú hydinu
KZ pre dospelé prežúvavce
KZ pre ostatné zvieratá
Kukurica, cirok, ryža

Všetky krmivá
Všetky krmivá,
okrem:
bielkovinových kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu,
tukov
Všetky krmivá,
okrem:
Kompletných krmív pre kožušinové zvieratá,
produktov zo spracovania mlieka, mliečnych KZ a KZ
ako náhradka mlieka,
tukov,
kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu

5
10
2,0
1,0
0,5
0,3

0,01
0,1
0,025
Najvyšší denný
príjem
2 µg/kg živej
hmotnosti
2
0,01
0,02
0,025
0,05
0,5
0,3
1,5
1,0

Všetky krmivá
Všetky krmivá
Všetky krmivá
Všetky krmivá
Všetky krmivá
Všetky krmivá

0,005
0,005
0,01
0,5
0,05
0,05

Fenitrotion

Všetky krmivá

0,5

MCPA (2 - metyl - 4 chlórfrenoxi - octová
kyselina)

Všetky krmivá

0,3
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Poznámky:
1. Horná hranica koncentrácie
Horná hranica koncentrácie sa určuje tak, že všetky hodnoty rôznych kongenérov, ktoré sú namerané pod hranicou stanoviteľnosti sú započítané ako hodnota rovnajúca sa hranici stanoviteľnosti.
2. Najvyšší prípustný obsah sa prvýkrát upraví do 31. decembra 2004, na základe nových údajov
o prítomnosti dioxinov a dioxinu obdobných polychlórovaných bifenylov (PCB), najmä s ohľadom
na zahrnutie dioxinu podobných PCB v ustanovených množstvách. Ďalšia revízia údajov bude
pred 31. decembrom 2006 s cieľom preukazného zníženia najvyšších prípustných obsahov.
3. Najvyšší prípustný obsah sa nevzťahuje na čerstvé ryby dodávané a používané priamo na kŕmenie
kožušinových zvierat. Ak sa čerstvé ryby používajú na priame kŕmenie spoločenských zvierat,
a zvierat v zoologických záhradách a cirkusoch, najvyšší prípustný obsah je 4,0 ng WHOPCDD/F-TEQ/kg. Produkty a spracované živočíšne bielkoviny vyrábané z týchto zvierat
(kožušinových, spoločenských, cirkusových a zo zvierat chovaných v zoologických záhradách),
nesmú vstupovať do potravinového reťazca a preto sa nesmú používať na kŕmenie hospodárskych
zvierat, ktoré sa chovajú, vykrmujú alebo rozmnožujú na produkciu potravín.“.

9. V prílohe č. 2 časť E znie:
„ČASŤ E

Nežiaduce látky

Krmivo určené na
kŕmenie zvierat

Akčné prahové hodnoty
Poznámky a doplňujúce
v mg/kg (ppm) krmiva
informácie (napr. pôvod
v prepočte na 12 %
a vykonaná kontrola)P.
vlhkosť

10.V prílohe č. 4 sa vypúšťa časť A.
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11.Príloha č. 9 znie:

“Príloha č. 9
k výnosu č. ..../2003
Zoznam transponovaných právnych aktov

Týmto nariadením sa transponujú tieto právne akty Európskych spoločenstiev
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/2/ES z 28. januára 2002, ktorou sa mení a dopĺňa
smernica Rady č. 79/373/EHS o uvádzaní kŕmnych zmesí do obehu, a ktorou sa zrušuje smernica Komisie 91/357/EHS.
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách
zvierat.
3. Smernica Komisie č. 2003/57/ES zo 17. júna 2003, ktorá mení a dopĺňa smernicu Európskeho parlamentu
a Rady č. 2002/32/ES o nežiaducich látkach v krmivách
Smernice Európskeho parlamentu a Rady a Smernica Európskej komisie sú preložené do slovenského
jazyka a do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva, Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.”.
Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 15. novembra 2003 okrem bodu 7, položky 27 písm. c) a j), ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2004.

Minister
Zsolt Simon, vv.r
.r
.r..
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Výnos
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 27. októbra 2003 č. 3159/2003-100,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
zo 7. októbra 1997 č. 1497/2/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na technologické
zariadenia a technologické postupy na výrobu kŕmnych zmesí, ktoré sa neoverujú,
ukazovatele výživnej hodnoty a použiteľnosti kŕmnych zmesí, ich bližšie hodnotenie
a p o d m i e n k y u vvá
ádzania do obehu v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky z 31. januára 2002 č. 39/2/2002-100

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 22 písm. b) zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách
ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/2/1997–
100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na technologické zariadenia a technologické postupy na
výrobu kŕmnych zmesí, ktoré sa neoverujú, ukazovatele výživnej hodnoty a použiteľnosti kŕmnych
zmesí, ich bližšie hodnotenie a podmienky uvádzania do obehu v znení výnosu z 31. januára 2002
č. 39/2/2002-100, sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 1 písmemo e) znie:
“e) schvaľovacie alebo registračné číslo výrobcu
podľa osobitného predpisu 1a).”.

vyžiadať od ....”, ktoré sa dopĺňajú menom alebo
obchodným menom, adresou alebo registrovaným sídlom podniku, telefónnym číslom a adresou elektronickej pošty osoby zodpovednej za
údaje na označení kŕmnych zmesí, okrem kŕmnych zmesí určených pre spoločenské zvieratá.”.
4. V § 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako
písmená f) až i).
5. V § 6 odsek 11 znie:
“(11) Dobu použiteľnosti, čistú hmotnosť, číslo
výrobnej šarže, schvaľovacie číslo alebo registračné číslo možno vyznačiť na obale na inom mieste,
oddelene od ostatných údajov podľa § 5 ods. 1
a 2. V takomto prípade musí byť v mieste určenom
na označovanie informácia, kde sa uvedené údaje
nachádzajú.”

2. V § 5 ods. 1 písmeno i) znie:
“i) zloženie kŕmnej zmesi podľa osobitného predpisu4),”.
3. V § 5 ods. 1 písmeno s) znie:
“s) slová “Presné percentuálne hmotnosti kŕmnych
surovín použitých v kŕmnej zmesi je možné

6. Za § 11 sa vkladá nový § 11a, ktorý znie:
“§ 1
1a
11a
Týmto nariadením sa transponuje právny akt
Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 8.”
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7. Príloha č. 8 znie:
“Príloha č. 8
k výnosu č. ..../2003
Zoznam transponovaných právnych aktov

Týmto nariadením sa transponuje tento právny akt Európskych spoločenstiev
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/ES z 22. januára 2002, ktorou sa mení a dopĺňa
smernica Rady 79/373/EHS o uvádzaní kŕmnych zmesí do obehu a ktorou sa zrušuje smernica Komisie
91/357/EHS
Smernica Európskeho parlamentu a Rady je preložená do slovenského jazyka a do úradného prekladu
v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej
republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 15. novembra 2003.
Minister
Zsolt Simon, vv.. rr..
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Metodické usmernenie
postupu vyhodnotenia množstva predaja surového kravského mlieka a individuálnych
mliečnych kvót k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 25. novembra 2002 č. 2953/2002-100, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mlieko

I. Množstvo predaného mlieka a individuálna
mliečna kvóta
1. Množstvom predaného mlieka sa pre vyhodnotenie čerpania kvóty a výpočtu príspevku podľa
prílohy č. 2 časti X. výnosu MP SR č. 2953/2002100, (ďalej len “výnos”) ktorým sa vydáva trhový
poriadok pre mlieko, rozumie celé množstvo mlieka,
alebo mliečneho ekvivalentu, ktoré opustilo farmu
výrobcu mlieka a bolo dodané na mliekarenské
ošetrenie a spracovanie do mliekarne (dodávková
kvóta), alebo bolo priamo predané konečnému spotrebiteľovi (kvóta priameho predaja). Predajom je
aj bezodplatné prenechanie mlieka, okrem prípadov
samozásobenia výrobcu mlieka a prípadov mimoriadneho veterinárneho opatrenia na likvidáciu
mlieka.
2. Mesačné informácie o množstve predaného
mlieka poskytuje výrobca mlieka Štatistickému úradu Slovenskej republiky výkazom Poľ 1-12 podľa
predtlače na základe podrobnej evidencie o predaji
mlieka zvlášť pre priamy predaj a zvlášť pre dodávku mlieka na ďalšie spracovanie podľa dokladov
od nákupcu.
3. Nákupca mlieka si výšku pridelenej individuálnej mliečnej kvóty (ďalej len “IMK”) overuje
u dodávateľov mlieka podľa kvotačného listu
vydaného Intervenčnou poľnohospodárskou agentúrou SR (ďalej len “agentúra”) a na internetovej
adrese: www. ipasr. sk (mlieko, individuálne mliečne
kvóty), na ktorej sú aktualizované IMK po vykonaných prevodoch počas kvotačného roka. Nákupca mlieka informuje dodávateľa o množstve
dodaného mlieka a dosiahnutej tučnosti v hmotnostných percentách stanovenej podľa časti II.
4. V prípade priameho predaja sa predané
množstvo mliečnych výrobkov prepočítava na
ekvivalent predaného mlieka podľa koeficientov
uvedených v prílohe č. 2 v časti A výnosu tak, aby

prepočtom mliečnych výrobkov na mlieko nebol
výrobca mlieka poškodený viacnásobným započítaním jednotlivých zložiek mlieka (napr. pri
predaji masla a odstredeného mlieka), alebo zvýhodnený nezapočítaním všetkých zložiek surového
kravského mlieka. Ak výrobca dokáže predložiť
k spokojnosti agentúry dôkaz o množstvách:
a) použitého mlieka a jeho zložiek na výrobu predaných príslušných produktov mlieka, na prepočet množstva predaného mlieka sa po schválení agentúrou použije takýto ekvivalent, alebo
b) surového kravského mlieka použitého pred jeho
spracovaním vo vlastných zariadeniach výrobcu
mlieka podľa hodnoverných dokladov a dennej
evidencie o stavoch dojníc, úžitkovosti, produkcii
a užití mlieka na skŕmenie, samozásobenie,
dodávku do mliekarne a spracované a predané
mlieko konečnému spotrebiteľovi.
II. Obsah tuku
1. Stanovenie obsahu tuku individuálneho dodávateľa mlieka v mesiaci
Percento tučnosti predaného mlieka v mesiaci
sa stanovuje ako aritmetický priemer zisteného obsahu tuku (najmenej dvakrát v mesiaci) na základe
výsledkov rozboru centrálneho skúšobného laboratória.
Ak je zistený obsah tuku v aktuálnom mesiaci
rozdielny oproti priemernému obsahu tuku v predchádzajúcom mesiaci o viac ako 10 %, takéto zistenie sa nepoužije na výpočet priemerného obsahu
tuku v aktuálnom mesiaci. Ak bol v mesiaci obsah
tuku zistený len raz, obsah tuku za uvedený mesiac
sa stanoví ako aritmetický priemer zisteného obsahu tuku a najbližšieho známeho výsledku obsahu
tuku zisteného za predchádzajúci mesiac. Ak však
obsah tuku v dodanom mlieku nemohol byť v mesiaci ani raz zistený, tučnosť mlieka sa pre aktuálny
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Priemerná tučnosť výrobcom predaného mlieka
za dva až dvanásť po sebe idúcich mesiacov
v kvótovom roku sa stanovuje ako vážený
priemer mesačných tučností stanovených podľa
bodu 1. a množstva predaného mlieka za
príslušné mesiace.

mesiac stanoví vo výške priemerného obsahu
tuku zapredchádzajúci mesiac, najmenej však
vo výške individuálnej referenčnej tučnosti
mlieka u výrobcu.
2. Stanovenie obsahu tuku počas príslušného
kvotačného roka

Príklad výpočtu obsahu tuku individuálneho dodávateľa mlieka v mesiaci a v roku:

Mesiac

Nápočet a spolu za kvotačnýrok

Predaj -

Mesiac

Apríl

dodávka

Zistený

deň

mlieka kg
x

tuk %
x

x

x

Predaj - dodávka

mesačná

Prepočet

mlieka kg
a

tučnosť %
b

(a x b)
c

1.

11 500

4.

35900

3,71

133189

2.

11 300

5.

35000

3,72

130200

3.

11 800

6.

36900

3,70

136530

4.

11 500

7.

37900

3,69

139851

5.

11 300

8.

35600

3,70

131720

20.

11 800

9.

35700

3,71

132447

21.

11 500

10.

35000

3,69

129150

22.

11 300

11.

34800

3,71

129108

23.

11 800

12.

34300

3,73

127939

24.

11 500

1.

33800

3,74

126412

25.

11 300

2.

33600

3,72

124992

až 30 dni

11 800

3.

34600

3,71

128366

Spolu
Apríl
Poznámka:

35900

3,72%

3,69%

(3,72 +3,69) /2

Spolu

3,71

Rok

Aritmetický priemer

x

(c: a)
423100

Vážený priemer

1569904

3,71

x

x

x
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3. Stanovenie priemerného obsahu
dodaného mlieka za nákupcu mlieka

tuku

Nákupca mlieka priemernú tučnosť dodaného
mlieka v mesiaci od všetkých výrobcov spolu
stanoví ako vážený priemer zistených
individuálnych tučností podľa bodu 1.
Tučnosť mlieka nápočtom za viac mesiacov
a kvotačný rok sa stanoví ako vážený priemer
mesačných tučností podľa prvého pododseku.
III. Prepočet množstva mlieka na dodané
mlieko referenčnej tučnosti

Pre individuálne vyhodnotenie dodávky a
posúdenie, ako bola naplnená individuálna
mliečna kvóta, sa dodané mlieko koriguje na
ekvivalent dodaného mlieka podľa individuálne
stanoveného referenčného obsahu tuku.
Keďže je stanovené, že množstvo dodaného
mlieka sa upravuje (zvyšuje alebo znižuje) za
dodaný tuk nad alebo pod referenčne stanovené
množstvo v %, prevedie sa zistené priemerné
množstvo tuku v dodanom mlieku z percent na
gramy a za každých 0,1 gramu tuku sa zvýši,
alebo zníži dodané mlieko o 0,18 %.

Príklad výpočtu množstvadodaného mlieka na množstvo s referenčným obsahom tuku
A. Skutočne predané mlieko a individuálna mliečna kvóta
kg

tučnosf

v%

Predané množstvo mlieka

423 100

dosiahnutá

3,71

Kvóta

420 100

referenčná

3,54

Rozdiel

+ 3000

Rozdiel + -

+ 0,17

Vysvetlivka: 0,17 % tuku sa rovná 1,7 gramom tuku, čo je 17 x 0,1 gramu za ktoré sa upravuje dodané
množstvo mlieka s vyššou(nižšou) ako referenčnou tučnosfou

B. Korekcia dodaného mlieka na referenčnú tučnosf

1 . Výpočet zvýšenia množstva skutočne dodaného mlieka na referenčnú
tučnosf
dodávka sa zvyšuje o 0,18 % za každých 0,1 gramu tuku nad referenčné množstvo tuku
vzorec /(0, 1 8 x 1 7) : 1 00 / x 423 1 00,

skrátený výpočet 423 100 x / 0, 18 x 0, 1 7/

12946,86

Zvýšené množstvo mlieka po korekcii na referenčnú tučnosf
2. Skutočne predané množstvo mlieka bez korekcie na referenčnú tučnosf

423100,00

3. Predané mlieko spolu po prepočte na referenčnú tučnosf 3,54 % tuku
/riadok 1 + riadok 21 po zaokrúhlení
4. Individuálna mliečna kvóta o tučnosti 3.54 % tuku
5. Množstvo mlieka predané nad individuálnu mliečnu kvótu spolu po

436 047,00
420100,00
15947,00

zaokrúhlení na kg /riadok 3 - riadok 4/
Podobne sa postupuje ak ide o nižší obsah tuku dodaného mlieka ako individuálne stanovený referenčný obsah
tuku s tým, že korigované množstvo mlieka po prepočte sa od skutočne dodaného mlieka odpočíta.
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IV
o sskk y tto
o v anie inf
o rrmácii
mácii a vyhodno
V.. PPo
info
vyhodnott e n i e
kvóty
(vysvetlivky k časti VI. a VII. prílohy č. 2 k výnosu
MP SR č. 2953/2002-100)

ktorému bolo mlieko dodávané posledný deň kvótového roka (31. marca). V prílohe vyhodnotenia
uvedie zoznam predchádzajúcich nákupcov a dodané množstva mlieka.

1.. Po skončení kvotačného roka všetci výrobcovia mlieka, aj ktorí v priebehu kvotačného roka
skončili s produkciou a predajom mlieka, vypracujú
informáciu o plnení kvóty, ktorú zasielajú agentúre
do 30. apríla. Nákupca mlieka informáciu o plnení
kvóty podľa bodu 3 vypracuje do 10 mája a zašle
ju agentúre.

Nákupca, od ktorého v priebehu kvótového roka
dodávateľ mlieka odišiel k inému nákupcovi mlieka,
po skončení kvótového roka takýchto dodávateľov
mlieka nevyhodnocuje, ale v prílohe svojho ročného
vyhodnotenia uvedie zoznam dodávateľov (obchodné meno a IČO a sídlo), ktorí počas kvotačného roka od neho odišli s uvedením množstva
a % tuku dodaného mlieka podľa mesiacov a obchodné meno nového - nástupníckeho nákupcu
mlieka.

2. Pri zmene nákupcu mlieka, výrobca dodávajúci mlieko preukazuje novému nákupcovi dodané množstvo mlieka predchádzajúcemu nákupcovi
dokladmi o predaji mlieka potvrdené nákupcom.
Nový nákupca si množstvo a obsah tuku dodaného
mlieka overuje u predchádzajúceho nákupcu a pokračuje v evidovaní dodávok predaja mlieka od termínu zmeny nákupcu mlieka v mesačných hláseniach. Pôvodný nákupca mlieka eviduje dodané
mlieko do termínu zmeny nákupcu.

Ak dodávateľ skončil s produkciou a predajom
mlieka skôr ako posledný deň kvótového roka (31.
marca), ročné vyhodnotenie dodávok mlieka vykoná posledný nákupca, ktorému mlieko dodával.
Ak toto metodické usmernenie neupravuje
prípady, ktoré v súvislosti s administrovaním kvót
mlieka vzniknú, o ďalšom postupe rozhodne agentúra.

3. Po skončení kvotačného roka vyhodnotenie
dodávky a plnenie kvóty (vzor tlačiva uvedený
v časti F prílohy č. 2 výnosu) vykoná za všetkých
predchádzajúcich nákupcov mlieka ten nákupca,

Ing. Joz
ef N
emšo
.r
Jozef
Nemšo
emšovv s ký
ký,, vv.r
.r..
šštt atutár
n y zás
A SR
atutárn
zástupca
IPA
tupca IP
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Oznámenie
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených
k právnej ochrane v Slovenskej republike a o vydaní šľachtiteľských osvedčení
(z 17. 9. 2003 číslo 100/2003-510)

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo”) podľa § 18 ods.
1, § 16 ods. 4 a § 21 ods.3 zákona č. 132/1989 Zb.
o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z.(ďalej len “zákon”)
uverejňuje:
1. Podľa § 18 ods. 1 zákona oznámenie o podaných prihláškach na ochranu odrody k 30. 6.
2003 uvedené v prílohe č. 1 od posledného uverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len “vestník”).
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2. Podľa § 16 ods. 4 zákona oznámenie o vykonaní
zápisu o zrušení prihlášky v zozname prihlášok
k 30. 6. 2003 uvedené v prílohe č. 2 od posledného uverejnenia vo vestníku.
3. Podľa § 21 ods. 3 zákona oznámenie o udelených šľachtiteľských osvedčeniach k 30. 6.
2003 uvedené v prílohe č. 3 od posledného uverejnenia vo vestníku.
Ing. Ladisla
.r
Ladislavv Dobos, vv.r
.r..
generálny riaditeľ sekcie
poľnohospodárstva,
potravinárstva a obchodu

Oznámenie o podaných prihláškach k 30.6.2003

Číslo
prihlášky

Druh

Názov

K oznámeniu č. 100/2003-510
Príloha č.1
Pracovné
označenie

Prihlasovateľ

%

Novosť

od kedy

Dátum
podania
prihlášky

1634

Slivka čerešňoplodá

MY-KL-D

MY-KL-D

HERBATON s.r.o. Klčov

100 odroda nebola predávaná, ponúkaná

2.6.2003

1635

Hruška planá

H-KL-1

H-KL-1

HERBATON s.r.o. Klčov

100 odroda nebola predávaná, ponúkaná

2.6.2003

1636

Marhuľa obyčajná

M-KL-A

M-KL-A

HERBATON s.r.o. Klčov

100 odroda nebola predávaná, ponúkaná

2.6.2003

1637

Slivka čerešňoplodá

MY-KL-1

MY-KL-1

HERBATON s.r.o. Klčov

100 odroda nebola predávaná, ponúkaná

2.6.2003

1638

Hruška planá

H-KL-2

H-KL-2

HERBATON s.r.o. Klčov

100 odroda nebola predávaná, ponúkaná

2.6.2003

Oznámenie o zrušení prihlášky k 30.6.2003

Číslo
prihlášky

1593

Číslo
šľachtiteľského
osvedčenia

Druh

K oznámeniu č. 100/2003-510
Príloha č.2
Názov

Mätonoh
mnohokvetý LIPURUS

Majiteľ odrody

Dátum
zrušenia

Deutsche Saatveredelung
Lippstadt GmbH, Lippstadt Bremmen, Nemecko
27.5.2003

Oznámenie o vydaných šľachtiteľských osvedčeniach k 30.6.2003
Číslo
prihlášky

Šľachtiteľské Druh
osved. číslo

Názov

Majiteľ osvedčenia

NICKERSON S.A. 49160 Longue Jumelles
NICKERSON S.A. 49160 Longue Jumelles
NICKERSON S.A. 49160 Longue Jumelles
NICKERSON S.A. 49160 Longue Jumelles
LIMAGRAIN GENETICS Grandes Cultures S.A. , Riom
Cedex
LIMAGRAIN GENETICS Grandes Cultures S.A. , Riom
Cedex
LIMAGRAIN GENETICS Grandes Cultures S.A. , Riom
Cedex
LIMAGRAIN GENETICS Grandes Cultures S.A. , Riom
Cedex
LIMAGRAIN GENETICS Grandes Cultures S.A. , Riom
Cedex
LIMAGRAIN GENETICS Grandes Cultures S.A. , Riom
Cedex
LIMAGRAIN GENETICS Grandes Cultures S.A. , Riom
Cedex
LIMAGRAIN GENETICS Grandes Cultures S.A. , Riom
Cedex
LIMAGRAIN GENETICS Grandes Cultures S.A. , Riom
Cedex
LIMAGRAIN GENETICS Grandes Cultures S.A. , Riom
Cedex
LIMAGRAIN GENETICS Grandes Cultures S.A. , Riom
Cedex
LIMAGRAIN GENETICS Grandes Cultures S.A. , Riom
Cedex
LIMAGRAIN GENETICS Grandes Cultures S.A. , Riom
Cedex
LIMAGRAIN GENETICS Grandes Cultures S.A. , Riom
Cedex

1267
1268
1269
1270

274
275
276
277

Kukurica siata
Kukurica siata
Kukurica siata
Kukurica siata

SNI229
88N133
87N165
87N164

1249

278

Kukurica siata

L220

1250

279

Kukurica siata

L222

1251

280

Kukurica siata

L239

1252

281

Kukurica siata

L257

1296

282

Kukurica siata

L139

1297

283

Kukurica siata

L283

1298

284

Kukurica siata

L314

1299

285

Kukurica siata

L330

1300

286

Kukurica siata

L331

1301

287

Kukurica siata

L333

1302

288

Kukurica siata

LIMICY93

1303

289

Kukurica siata

LIMJCF69

1304

290

Kukurica siata

LIMMIL2

1306

291

Kukurica siata

LIMQCC2

K oznámeniu č.100/2003-510
Príloha č.3
Dátum podania
prihlášky

Dátum vydania
šľacht. osvedčenia

22.12.1997
22.12.1997
22.12.1997
22.12.1997

15.5.2003
15.5.2003
15.5.2003
15.5.2003

22.12.1997

15.5.2003

22.12.1997

15.5.2003

22.12.1997

15.5.2003

22.12.1997

15.5.2003

9.7.1998

15.5.2003

9.7.1998

15.5.2003

9.7.1998

15.5.2003

9.7.1998

15.5.2003

9.7.1998

15.5.2003

9.7.1998

15.5.2003

9.7.1998

15.5.2003

9.7.1998

15.5.2003

9.7.1998

15.5.2003

9.7.1998

15.5.2003

Oznámenie o vydaných šľachtiteľských osvedčeniach k 30.6.2003
Číslo
prihlášky

Šľachtiteľské Druh
osved. číslo

Názov

1309

292

Kukurica siata

LIMTDC1

1366
1423

293
294

Kukurica siata
Mak siaty

LIMMIL3
Maratón

1438
1476

295
296

Repka olejka
Cortal
Cibuľa kuchynská Olina

1236
1277
1330
379

297
298
299
300

Jabloň
Sója fazuľová
Jačmeň siaty
Pšenica siata

Pinova
Korada
Bogesa
Alka

1157

304

Lipnica lúčna

Bohemia

1156

305

Ďat.lúčna

Beskyd

1354

306

Marhuľa obyč.

Lejuna

1353
1351
1350
1349
1348
1273
1275
1427
1426
1244
1201
1072

307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
322
323

Marhuľa obyč.
Jabloň
Višňa
Višňa
Hruška
Horčica biela
Horčica biela
Marhuľa obyč.
Marhuľa obyč.
Marhuľa obyč.
Kukur.siata
Kukur.siata

Leskora
Jarka
Samor
Morsam
Harbo
Sina
Sito
Velita
Vemina
Barbora
Celio 250
Cemax 245

Majiteľ osvedčenia

LIMAGRAIN GENETICS Grandes Cultures S.A. , Riom
Cedex
LIMAGRAIN GENETICS Grandes Cultures S.A. , Riom
Cedex
Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
Plant Breeding International Cambridge, Trumpington,
Cambridge
Moravoseed spol. s r.o. Mikulov - Mušlov
der GEVO gesselschaft fur Erwerb und Vertrieb von
Obstgeholzenneuheiten mbH, Nurtingen
Semences Prograin Inc. Quebec
IG Saatzucht Munchen
SELGEN a.s. Praha
Šľachtiteľská stanica Hladké Životice, s.r.o. Hladké
Životice
Šľachtiteľská stanica Hladké Životice, s.r.o. Hladké
Životice
Mendelova zemědělská a lesnícka univerzita Brno, ZF
Lednice na Moravě
Mendelova zemědělská a lesnícka univerzita Brno, ZF
Lednice na Moravě
Sempra Praha a.s. Praha
Sempra Praha a.s. Praha
Sempra Praha a.s. Praha
Sempra Praha a.s. Praha
KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG, EINBECK
KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG, EINBECK
Výskumno šľachtiteľská stanica, s.r.o. Veselé
Výskumno šľachtiteľská stanica, s.r.o. Veselé
Výskumno šľachtiteľská stanica, s.r.o. Veselé
CEZEA - Šľachtiteľskká stanica, a.s. Čejč
CEZEA - Šľachtiteľskká stanica, a.s. Čejč

K oznámeniu č.100/2003-510
Príloha č.3
Dátum podania
prihlášky

Dátum vydania
šľacht. osvedčenia

9.7.1998

15.5.2003

22.4.1999
30.5.2000

15.5.2003
15.5.2003

18.8.2000
11.4.2001

15.5.2003
15.5.2003

30.9.1997
2.3.1998
3.12.1998
4.11.1992

10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003

7.3.1996

10.5.2003

7.3.1996

10.5.2003

11.2.1999

10.5.2003

11.02.99
28.1.1999
28.1.1999
28.1.1999
28.1.1999
9.2.1998
9.2.1998
10.6.2000
10.6.2000
2.12.1997
20.12.1996
8.8.1994

10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003

Oznámenie o vydaných šľachtiteľských osvedčeniach k 30.6.2003
Číslo
prihlášky

Šľachtiteľské Druh
osved. číslo

Názov

Majiteľ osvedčenia

K oznámeniu č.100/2003-510
Príloha č.3
Dátum podania
prihlášky

Dátum vydania
šľacht. osvedčenia

1226

325

Ostružina malin.

Medea

Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s. Bojnice

27.5.1997

10.5.2003

1227

326

Ostružina malin.

Bojana

Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s. Bojnice

27.5.1997

10.5.2003

1228

327

Ostružina malin.

Afrodita

Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s. Bojnice

27.5.1997

10.5.2003

1229

328

Ostružina malin.

Ada

Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s. Bojnice

27.5.1997

10.5.2003

1419

329

Ríbezľa červená

Rekord

Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s. Bojnice

10.5.2000

10.5.2003

1420

330

Ríbezľa červená

Expres

Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s. Bojnice

10.5.2000

10.5.2003

1186

331

Zemolez

Altaj

Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s. Bojnice

5.8.1996

10.5.2003

1185

332

Zemolez

Amur

Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s. Bojnice

5.8.1996

10.5.2003

1422

333

Ríbezľa biela

Dominika

Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s. Bojnice

10.5.2000

10.5.2003

1421
1319
1386
1385
1396
1207
1208
1210
1211
1465
1486
1488

334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

Ríbezľa biela
Pšenica letná
Pšenica letná
Pšenica tvrdá
Rajčiak jedlý
Fazuľa záhrad.
Fazuľa záhrad.
Paprika ročná
Paprika ročná
Petržlen záhr.
Rajčiak jedlý
Rajčiak jedlý

Gerlach
Solara
Zerda
Istrodur
Pavlína
Bona
Gama
Lydia
Amy
Alba
Premium
Extra

Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s. Bojnice
Istropol Solary a.s. Horné Mýto
Istropol Solary a.s. Horné Mýto
Istropol Solary a.s. Horné Mýto
SEMO s.r.o. Smržice
SEMO s.r.o. Smržice
SEMO s.r.o. Smržice
SEMO s.r.o. Smržice
SEMO s.r.o. Smržice
Moravoseed spol. s r.o. Mikulov - Mušlov
Výskumný ústav zeleninársky, s.r.o. Nové Zámky
Výskumný ústav zeleninársky, s.r.o. Nové Zámky

10.5.2000
3.9.1998
22.9.1999
22.9.1999
21.12.1999
14.1.1997
14.1.1997
14.1.1997
14.1.1997
31.1.2001
17.4.2001
17.4.2001

10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003

Oznámenie o vydaných šľachtiteľských osvedčeniach k 30.6.2003
Číslo
prihlášky
1487
1501
1496
1289
1165
1492
1490
1491
1213
1212
1214
1215
1194
1383

Šľachtiteľské Druh
osved. číslo
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

Rajčiak jedlý
Rajčiak jedlý
Rajčiak jedlý
Ľan siaty
Bôb obyčajný
Šalá siaty
Rajčiak jedlý
Melón cukrový
Fazuľa záhrad.
Fazuľa záhrad.
Fazuľa záhrad.
Fazuľa záhrad.
Pšenica letná
Cesnak kuchyn.

Názov

Majiteľ osvedčenia

Moneta
Zámčan
Devín
Jitka
Falan
Carmen
Toma
Jupiter
Nigrona
Lolita
Lilana
Melinda
Rada
Mojmír

Výskumný ústav zeleninársky, s.r.o. Nové Zámky
LESTRA s.r.o. Nesvady
LESTRA s.r.o. Nesvady
Agritec, výskum, šľachtenie a služby s.r.o. Šumperk
ZELSEED s.r.o. Horná Potôň
ZELSEED s.r.o. Horná Potôň
ZELSEED s.r.o. Horná Potôň
ZELSEED s.r.o. Horná Potôň
ZELSEED s.r.o. Horná Potôň
ZELSEED s.r.o. Horná Potôň
ZELSEED s.r.o. Horná Potôň
ZELSEED s.r.o. Horná Potôň
WOOD -ŠS Radošina, s.r.o. Radošina
ZELSEED s.r.o. Horná Potôň

K oznámeniu č.100/2003-510
Príloha č.3
Dátum podania
prihlášky

Dátum vydania
šľacht. osvedčenia

17.4.2001
4.6.2001
4.6.2001
28.5.1998
13.5.1996
11.5.2001
11.5.2001
11.5.2001
22.1.1997
22.1.1997
22.1.1997
22.1.1997
24.9.1996
5.8.1999

10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
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Štatút
Rezortnej privatizačnej komisie
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Číslo: 10939/2003-250

Rezortná privatizačná komisia Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len
„komisia“) je zriadená ako poradný orgán ministra
za účelom koordinácie a operatívneho usmerňovania procesu privatizácie štátnych podnikov v rezorte pôdohospodárstva, zaradených do privatizácie v zmysle zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení
neskorších predpisov a usmerňovanie predaja
stavieb a nimi zastavaných pozemkov, ktoré
spravuje Slovenský pozemkový fond a o ktoré neprejavili záujem oprávnené osoby podľa zákona
SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Čl.
Zloženie

I
komisie

(1) Komisiu v zložení predseda, podpredseda,
tajomník a 6 členov, vymenúva a odvoláva písomne
minister.
(2) Minister vymenuje do funkcie predsedu komisie ad hoc jedného zo štátnych tajomníkov pre
každé jednotlivé zasadnutie komisie.
(3) Podpredsedom komisie je vedúci služobného úradu MP SR a tajomníkom komisie je zamestnanec odboru legislatívy a aproximácie práva
MP SR, z ktorých jeden môže byť v odôvodnených
prípadoch predsedom komisie poverený vedením
rokovania komisie.
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(4) Členovia komisie sú:
generálny riaditeľ sekcie kontroly MP SR,
generálny riaditeľ sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MP SR,
generálny riaditeľ sekcie lesníckej MP SR,
zástupca Slovenského pozemkového fondu
Bratislava,
generálny riaditeľ š. p. Lesy SR Banská Bystrica,
zamestnanec odboru právneho a majetkových
vzťahov.

(5) Nový člen komisie dostane vymenúvací dekrét ministra, ktorý ho zaväzuje plniť úlohy v zmysle
tohto štatútu, pri posudzovaní základných privatizačných projektov, všetky ustanovenia zákona
č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku
štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov,
príslušné ustanovenia zákona SNR č. 330/1991 Zb.
a platný Metodický pokyn MP SR na povoľovanie
výnimiek podľa § 45 zákona č. 92/1991 Zb. uverejnený vo Vestníku MP SR ročník XXXV, čiastka 4
zo dňa 10.2.2003 a Smernice MSPNM SR č. 7/
1997, zverejnenej vo Vestníku vlády SR, čiastka
10/1997.
(6) Člen komisie môže byť odvolaný pokiaľ:
a) mu bráni vo výkone funkcie trvalá prekážka
(napr. choroba, preloženie na iný úsek a pod.),
v týchto prípadoch môže byť člen komisie uvoľnený i na vlastnú žiadosť,
b) si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva
v komisii,
c) pri výkone funkcie nedodržiava etický kódex
štátneho zamestnanca.
(7) MP SR po odvolaní člena komisie doplní
komisiu o nového člena vymenúvacím dekrétom.
(8) V prípade ospravedlnenej neprítomnosti
vymenovaného člena komisie zastupuje ho zamestnanec určený generálnym riaditeľom sekcie
MP SR, ktorej zamestnancom je ospravedlnený
člen, resp. v ostatných prípadoch kompetentný
zamestnanec v komisii zastúpených organizácií.
Čl. II
Základné úlohy komisie
(1) Prerokúva návrhy koncepcie privatizácie,
resp. transformácie jednotlivých odvetví a odborov.
(2) Koordinuje rezortné orgány a organizácie
zúčastňujúce sa procesu privatizácie, resp. transformácie.
(3) Prerokúva návrhy odvetvových sekcií, resp,

odborov na aktualizáciu zoznamov štátnych podnikov, rozpočtových a príspevkových organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti MP SR a majetkových účasti štátu, zaradených a nezaradených do
privatizácie alebo transformácie.
(4) Posudzuje a odporúča vypracovanie interných smerníc k úprave procesu privatizácie a transformácie majetku štátu v rezorte pôdohospodárstva.
(5) Posudzuje základné privatizačné projekty
predkladané štátnymi podnikmi rezortu pôdohospodárstva, podnety na privatizáciu predložené záujemcami na privatizáciu majetku štátnych podnikov, resp. ich častí a transformačné projekty
predkladané rozpočtovými a príspevkovými organizáciami.
(6) Prerokúva odporúčania na spôsob privatizácie majetku príslušného štátneho podniku, t.j.
metódu privatizácie a počet výstupov, s cieľom
odporučiť ministrovi na podpis návrh stanoviska
v zmysle zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach
prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
(7) Vyjadruje sa k návrhom na zaradenie štátnych podnikov rezortu pôdohospodárstva do likvidácie.
(8) Vyjadruje sa k rozdeleniu, zlúčeniu alebo
splynutiu štátnych podnikov.
(9) Prerokováva a posudzuje žiadosti štátnych
podnikov na povolenie výnimky podľa § 45 zákona
č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku
štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
(10) Prerokúva žiadosti príslušných odborov
SPF k odsúhlaseniu podmienok a kritérií verejnej
obchodnej súťaže a navrhuje udeliť predchádzajúci
písomný súhlas k odpredaju formou obchodnej verejnej súťaže stavieb a nimi zastavaných pozemkov, ktoré fond spravuje a o ktoré neprejavili
záujem oprávnené osoby (v súlade s § 34 ods. 7
zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov).

(2) Zasadnutie komisie zvoláva tajomník komisie
písomnou pozvánkou raz mesačne, resp. podľa
potreby. Súčasťou pozvánky je skrátený program
rokovania.
(3) Rokovania vedie predseda, v prípade neprítomnosti podpredseda alebo tajomník komisie
na základe poverenia predsedu.
(4) Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Komisia rozhoduje verejným hlasovaním. Na platné
rozhodnutie komisie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. Keď je výsledok hlasovania nerozhodný uplatní sa pravidlo zarátania
dvoch hlasov predsedu komisie.
(5) Na rokovanie komisie sa môžu v záujme operatívneho riešenia nastoleného problému prizvať
riaditelia odborných útvarov ministerstva, riaditelia
regionálnych odborov ministerstva, riaditelia štátnych podnikov, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií, prípadne zástupcovia iných
dotknutých organizácií, s cieľom prednesenia vyčerpávajúcich odborných posudkov, stanovísk a informácií.
(6) Z rokovaní komisie sa vyhotovujú zázna-my,
ktorých súčasťou sú navrhované závery. Neoddeliteľnou súčasťou záznamu je podpísaná
prezenčná listina. Záznamy sa doručujú ministrovi
a všetkým členom komisie.
Čl. IV
Záverečné ustanovenia
(1) Štatút komisie a jeho prípadné zmeny
schvaľuje minister.
(2) Štatút je záväzný pre všetkých členov komisie.
(3) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom podpisu ministra. Zároveň týmto dňom stráca účinnosť
Štatút Rezortnej privatizačnej komisie MP SR
č. 7498/2001-420/444.
V Bratislave 24. októbra 2003

Čl. III
Rokovanie komisie
(1) Činnosť komisie organizačne zabezpečuje
odbor právny a majetkových vzťahov MP SR.

minister
Zsolt Simon, vv.. rr..
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