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V Ý N O S
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 27. októbra 2003 č. 2986/2003 – 100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca
hlbokozmrazené potraviny a mrazené potraviny
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
OBE
CNÉ POŽIAD
AVKY
VŠEOBE
OBECNÉ
POŽIADA
DEVIATA HLAVA
HLBOKOZMRAZENÉ POTRAVINY A MRAZENÉ
POTRAVINY

§1
Úvodné ustanovenia
(1) Táto hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky (ďalej len „potravinový kódex“) ustanovuje
všeobecné požiadavky na výrobu hlbokozmrazených potravín určených na ľudskú spotrebu (ďalej
len „hlbokozmrazené potraviny“), na manipuláciu
s nimi a na ich uvádzanie do obehu.
(2) Ustanovenia tejto hlavy sa vzťahujú aj na
a) mrazené potraviny uvedené v príslušných hlavách tretej časti potravinového kódexu,
b) skladovanie, prepravu a uvádzanie do obehu
1

mrazených krémov, zmrzliny1 ) a ľadu určených
konečnému spotrebiteľovi2 ).
(3) Ustanovenia osobitných predpisov, ktoré sa
vzťahujú na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti
a hygienickej bezchybnosti živočíšnych produktov,
na veterinárnu ochranu štátneho územia, na podmienky ochrany zvierat, na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti a hygienickej bezchybnosti produktov rastlinného pôvodu, na ochranu zdravia rastlín a na ochranu štátneho územia pred prenosom
nákaz ochorenia rastlín, nie sú týmto výnosom dotknuté.
§2
Vymedzenie pojmov
(1) Hlbokozmrazené potraviny sú potraviny určené na ľudskú spotrebu alebo výrobu potravín
a pokrmy, okrem mrazených krémov, zmrzlín a ľadu,
ktoré boli zmrazené procesom, pri ktorom fáza
maximálnej tvorby ľadových kryštálov v nich prebehla čo najrýchlejšie, primerane druhu zmrazovanej
potraviny a po dosiahnutí konečnej teploty po jej
vyrovnaní a stabilizácii sa v každom ich bode trvalo
udržiava teplota -18 oC alebo nižšia a uvádzajú sa
do obehu tak, že táto ich vlastnosť je uvedená v
označení.
(2) Mrazené potraviny sú potraviny určené na
ľudskú spotrebu alebo výrobu potravín, uvedené
v príslušnej hlave tretej časti potravinového kódexu,
ktoré boli zmrazené procesom, pri ktorom fáza maximálnej tvorby ľadových kryštálov v nich prebehla
čo najrýchlejšie, primerane druhu zmrazovanej potraviny a po dosiahnutí konečnej teploty po jej vyrovnaní a stabilizácii sa v každom ich bode trvalo
udržiava teplota najviac -12 oC a uvádzajú sa do
obehu tak, že táto ich vlastnosť je uvedená v označení.
(3) Nestále potraviny sú potraviny a pokrmy, ktoré
nemožno uchovávať pri bežnej teplote, lebo podliehajú nežiaducim zmenám a znehodnocujú sa, najmä
tým, že sa kazia, môžu meniť svoju konzistenciu,
a preto vyžadujú skladovanie a uchovávanie pri
zníženej teplote.
1) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 15. decembra 1999 č. 4312/2/1999 - 100, ktorým sa
vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca mrazené krémy, zmrzliny a polotovary na ich
výrobu. (oznámenie č. 57/2000 Z. z.).
2) § 1 ods. 1 výnosu 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. (oznámenie
č. 634/2002 Z. z.) .
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(4) Teplota hlbokozmrazenej potraviny alebo teplota mrazenej potraviny je hodnota nameraná citlivou časťou teplomera alebo prístroja na meranie
teploty v konkrétnom mieste potraviny.
(5) Maloobchodné predajné mraziace zariadenie
je otvorená alebo uzatvárateľná skriňa alebo vitrína
vybavená strojným chladiacim zariadením, ktoré je
spôsobilé vytvoriť a trvale v nej udržiavať ustanovenú teplotu pre hlbokozmrazené potraviny alebo
mrazené potraviny a vybavená vhodným prístrojom
na meranie teploty.
(6) Izotermický prepravný prostriedok s normálnou tepelnou izoláciou je ohraničený priestor
dopravného prostriedku alebo prepravný prostriedok
(ďalej len „úložný priestor“), ktorého steny, dvere,
podlaha a strop sú tepelne izolované a obmedzujú
výmenu tepla medzi vonkajším a vnútorným
povrchom tak, že celkový súčiniteľ prestupu tepla
„k“ sa rovná alebo je menší ako 0,70 W.m-2.K-1.
(7) Izotermický prepravný prostriedok so zosilnenou tepelnou izoláciou je prepravný prostriedok
s úložným priestorom, ktorého steny, dvere, podlaha
a strop sú tepelne izolované a obmedzujú výmenu
tepla medzi vonkajším a vnútorným povrchom tak,
že celkový súčiniteľ prestupu tepla „k“ sa rovná alebo
je menší ako 0,40 W.m -2 .K -1 alebo prepravný
prostriedok, ktorého šírka presahuje 2,5 metra,
ktorého hrúbka steny je najmenej 45 mm.
(8) Chladiaci prepravný prostriedok bez strojového chladenia je izotermický prepravný prostriedok
bez mechanického strojového chladiaceho zariadenia a bez „absorbčného“ chladiaceho zariadenia,
v ktorom sa pri priemernej okolitej teplote +30 oC
použitím zdroja chladu, najmä prírodného ľadu s pridaním soli alebo bez pridania soli, eutektických dosiek, suchého ľadu (tuhý oxid uhličitý) s reguláciou
jeho sublimácie alebo bez nej, skvapalneného plynu
s reguláciou jeho vyparovania alebo bez nej a vhodného zariadenia musí znížiť teplota vo vnútri prázdneho úložného priestoru a potom aj udržiavať teplota takto:
a) ak ide o chladiaci prepravný prostriedok bez strojového chladenia triedy B na úrovni -10 oC a nižšej,
b) ak ide o chladici prepravný prostriedok bez strojového chladenia triedy C na úrovni -20 oC a nižšej.
(9) Prepravný prostriedok podľa odseku 8 musí
mať jednu komoru, nádobu alebo nádrž alebo viac
komôr, nádob alebo nádrží na chladiacu látku. Tieto
komory, nádoby alebo nádrže musia byť skonštruované tak, aby sa mohli plniť alebo dopĺňať zvonku.
Súčiniteľ prestupu tepla „k“ vonkajšieho povrchu
a vnútorného povrchu úložného priestoru chladiace-

ho prepravného prostriedku triedy B a C sa musí
rovnať 0,40 W.m-2.K-1 alebo byť menší.
(10) Chladiaci prepravný prostriedok so strojovým chladením je izotermický prepravný prostriedok vybavený samostatným chladiacim zariadením
alebo chladiacim zariadením spoločným pre niekoľko jednotiek dopravných prostriedkov alebo prepravných prostriedkov, napríklad mechanickým kompresorovým chladiacim agregátom, absorbčným
chladiacim zariadením a im podobným zariadeniam.
Toto chladiace zariadenie musí byť schopné pri
priemernej okolitej teplote +30 oC znížiť teplotu vo
vnútri prázdneho úložného priestoru a potom ju aj
trvalo udržiavať takto:
a) ak ide o chladiaci prepravný prostriedok so strojovým chladením triedy B, musí byť vybavený
zariadením umožňujúcim dosiahnuť a udržiavať
nastavenú hodnotu teploty v rozmedzí +12 oC
až -10 oC,
b) ak ide o chladiaci prepravný prostriedok so strojovým chladením triedy C, musí byť vybavený
zariadením umožňujúcim dosiahnuť a udržiavať
nastavenú hodnotu teploty +12 oC až -20 oC,
c) ak ide o chladiaci prepravný prostriedok so strojovým chladením triedy E, musí byť vybavený
chladiacim zariadením umožňujúcim dosiahnuť
a udržiavať teplotu -10 oC a nižšiu,
d) ak ide o chladiaci prepravný prostriedok so
strojovým chladením triedy F, musí byť vybavený
chladiacim zariadením umožňujúcim dosiahnuť
a udržiavať teplotu -20 oC a nižšiu.
(11) Súčiniteľ prestupu tepla „k“ vonkajšieho povrchu a vnútorného povrchu úložného priestoru prepravného prostriedku podľa odseku 11 sa musí rovnať
0,40 W.m-2.K-1 alebo byť menší.
§3
Všeobecné požiadavky
(1) Označenie podľa § 9 ods. 1 písm. a) možno
uvádzať len v názve potraviny, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 2 ods. 1.
(2) Označenie podľa § 9 ods. 2 možno uvádzať
len v názve potraviny, ktorá spĺňa požiadavky podľa
§ 2 ods. 2.
§4
Požiadavky na suroviny
(1) Suroviny na výrobu potravín podľa § 1 ods.1
musia byť zdravotne neškodné, požívateľné, v požadovanej kvalite, čerstvosti a zrelosti, zbavené
nečistôt a ak je to nevyhnutné, zbavené aj nejedlých
častí a poškodených kusov.

(2) Úprava a príprava potravín na zmrazovanie
sa musia vykonávať tak, aby nedochádzalo k zhoršovaniu ich kvality.
(3) Ak je nevyhnutné skladovať suroviny, čas
skladovania sa musí obmedziť na minimum a suroviny sa musia uchovávať pri teplote a vlhkosti
vhodnej pre príslušnú surovinu.
(4) Ak sa zmrazujú potraviny alebo pokrmy tepelne upravené bezprostredne pred zmrazením,
musia sa
a) schladiť čo najrýchlejšie na teplotu vhodnú na
zmrazovanie,
b) uchovávať pri teplote vyššej ako 60 oC až do
začiatku schladzovania a zmrazovania.
§5
Proces zmrazovania
(1) Zariadenie na zmrazovanie potravín
a) musí mať chladiaci výkon primeraný k spracúvanému množstvu a druhu suroviny, ktoré zabezpečí prechod fázou tvorby ľadových kryštálov
(- 1 oC až -5 oC) čo najrýchlejšie,
b) musí byť vyhradené na tento účel,
c) nesmú sa v ňom počas zmrazovacieho procesu
skladovať hlbokozmrazené potraviny alebo mrazené potraviny.
(2) Zmrazenie sa musí vykonať bezodkladne,
použitím zariadenia podľa odseku 1 tak, aby sa obmedzili nežiaduce chemické, biochemické a mikrobiálne zmeny potravín na minimum.
(3) Teplota suroviny vstupujúcej do zariadenia na
zmrazovanie potravín musí byť primeraná chladiacej
kapacite tohto zariadenia.
(4) Na priame zmrazovanie potravín možno používať len tieto zmrazovacie látky v čistote vhodnej
na priamy styk s potravinami:
a) kvapalný vzduch,
b) kvapalný dusík,
c) kvapalný oxid uhličitý.
§6
T eplo
eplott a
(1) Teplota hlbokozmrazenej potraviny musí byť
stála v každom bode a udržiavaná na hodnote -18 oC
alebo nižšej; počas prepravy sa pripúšťa krátke prechodné zvýšenie teploty najviac o 3 oC.
(2) Teplota mrazenej potraviny musí byť stála
v každom jej bode a udržiavaná na hodnote teploty
ustanovenej podľa § 2 ods. 2 alebo nižšej. Počas
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prepravy sa pripúšťa krátke prechodné zvýšenie
teploty najviac o 3 oC.

§9
Označovanie

(3) Počas uchovávania potravín uvedených
v § 1 ods. 1 v malobochodných predajných mraziacich zariadeniach sa pri zachovaní správnej skladovacej praxe môže teplota potraviny zvýšiť najviac
o 3 oC.

(1) Hlbokozmrazené potraviny, ktoré sú určené
na uvádzanie do obehu konečnému spotrebiteľovi,
okrem mrazených krémov, zmrzlín a ľadu, musia
mať na obale uvedené údaje podľa druhej hlavy
druhej časti potravinového kódexu3) s tým, že
a) v obchodnom názve potraviny sa musí uvádzať
slovo „hlbokozmrazený”,
b) okrem dátumu minimálnej trvanlivosti sa musí
uvádzať aj lehota, počas ktorej môže konečný
spotrebiteľ uchovávať tieto potraviny a teplota
uchovávania alebo druh zariadenia, v akom sa
majú uchovávať,
c) sa musí uvádzať upozornenie, že po rozmrazení
sa potravina nemá znovu zmrazovať, napr. slovami „po rozmrazení znovu nezmrazovať“.

(4) Počas miestneho rozvozu potravín uvedených v § 1 ods. 1 sa pri zachovaní správnej prepravnej praxe môže ich teplota zvýšiť najviac o 3 oC.
§7
Sledovanie teploty
(1) Sklady, prepravné prostriedky a zariadenia
v skladoch a predajniach, v ktorých sa nachádzajú
potraviny uvedené v § 1 ods. 1, musia byť vybavené
a) tak, aby zabezpečili udržanie ustanovenej teploty s čo najmenším kolísaním teploty,
b) vhodným registračným prístrojom na sledovanie
a zaznamenávanie teploty vzduchu v priestore,
v ktorom sú tieto potraviny uložené, a to v častých a pravidelných intervaloch.
(2) Prístroj podľa odseku 1 písm. b) používaný
na sledovanie a zaznamenávanie teploty počas
prepravy musí byť schválený príslušným orgánom
metrológie krajiny, v ktorej je prepravný prostriedok
registrovaný.
(3) Záznamy podľa odseku 1 písm. b) musia byť
označené dátumom ich zhotovenia a musia sa
uchovávať najmenej jeden rok po uplynutí dátumu
minimálnej trvanlivosti príslušných potravín.
(4) Počas skladovania potravín uvedených v § 1
ods. 1 v maloobchodných predajných mraziacich
zariadeniach a počas ich miestneho rozvozu sa musí snímať teplota vzduchu aspoň jedným viditeľne
umiestneným teplomerom; ak ide o otvorené zariadenie, musí ukazovať teplotu vzduchu v mieste,
kde sa vzduch vracia do chladiaceho zariadenia na
úrovni najvyššie vyznačeného bodu uloženia tovaru.
§8
Balenie
Hlbokozmrazené potraviny a mrazené potraviny
určené na uvádzanie do obehu konečnému spotrebiteľovi musia byť výrobcom alebo baliarňou balené
do vhodného obalu, ktorý ich chráni pred vysušením, znečistením, mikrobiálnou a inou vonkajšou
kontamináciou.
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(2) Mrazené potraviny, ktoré sú určené na uvádzanie do obehu konečnému spotrebiteľovi sa
označujú podľa odseku 1 okrem písm. a) tak, že
v obchodnom názve potraviny sa musí uvádzať
slovo „mrazený“.
(3) Hlbokozmrazené potraviny a mrazené potraviny, ktoré sú určené výrobcom potravín a zariadeniam spoločného stravovania na ďalšie spracovanie alebo použitie, nie však na priamy predaj
spotrebiteľovi, postačuje označovať na obale, na
nádobe alebo na štítku pripojenom k obalu alebo
k nádobe týmito údajmi:
a) názov potraviny doplnený slovom podľa odseku
1 písm. a) alebo podľa odseku 2,
b) množstvo v hmotnostných jednotkách bez hmotnosti obalu,
c) údaj identifikujúci výrobnú dávku,
d) meno alebo obchodné meno a adresu výrobcu,
baliarne, dovozcu alebo distribútora.
§ 10
Preprava
(1) Na prepravu potravín uvedených v § 1 ods. 1
možno používať len prepravné prostriedky, ktoré
s ohľadom na predpokladanú okolitú teplotu počas
prepravy sú spôsobilé počas celej prepravy udržať
ustanovenú teplotu potravín a takým spôsobom, aby
najvyššia hodnota teploty potravín počas prepravy
v ktoromkoľvek bode nákladu nepresiahla ustanovenú teplotu a spĺňajú požiadavky podľa § 11.

3) Výnos Ministerstva Pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 28. októbra 2002, č. 2745/2002 - 100.

(2) Ak je potrebné otvoriť prepravný prostriedok,
napr. na vykonanie kontroly alebo vykládky nákladu,
musí sa zabezpečiť, aby sa s potravinami nemanipulovalo v rozpore s požiadavkami tejto hlavy potravinového kódexu.
(3) Ak sa počas prepravy potravín uvedených
v § 1 ods. 1 nedodržali ustanovenia tejto hlavy potravinového kódexu, po ukončení prepravy sa okrem
uloženia do mraziarenského skladu nesmie inak
manipulovať s potravinami, až kým príslušný orgán
potravinového dozoru nerozhodne o použiteľnosti potraviny; orgán potravinového dozoru môže nariadiť
taký spôsob použitia potraviny, ktorým sa zabezpečí
jej zdravotná neškodnosť.
(4) Orgán potravinového dozoru môže vzhľadom
na neplnenie hygienických alebo veterinárnych požiadaviek zakázať ďalšiu prepravu potravín.
§ 11
Prepravné prostriedky
(1) Overenie toho, či prepravný prostriedok spĺňa
požiadavky uvedené v § 2 ods. 6 až 11 vykonáva
akreditované laboratórium skúšaním jeho izolačných
vlastností a jeho chladiaceho výkonu podľa osobitného predpisu4)
a) pred uvedením prepravného prostriedku do prevádzky,
b) periodicky, najmenej raz za šesť rokov,
c) ak to v odôvodnených prípadoch nariadi orgán
potravinového dozoru.
(2) Skutočnosť, že prepravný prostriedok spĺňa
požiadavky podľa tejto hlavy potravinového kódexu,
sa osvedčuje protokolom o skúške a záznamom
v technickom preukaze príslušného prepravného prostriedku a na štítku, ktorý musí byť natrvalo upevnený na prepravnom prostriedku na dobre viditeľnom
mieste. Štítok musí mať tvar obdĺžnika so šírkou
najmenej 160 mm a výškou najmenej 100 mm a musí
byť z ohňovzdorného a nehrdzavejúceho materiálu.
Na štítku musia byť čitateľne a nezmazateľne podľa
vzoru v prílohe č. 1 uvedené tieto údaje:
a) písmená „ATP“ a za nimi slová „SCHVÁLENÉ
NA PREPRAVU NESTÁLYCH POTRAVÍN“,
b) slová „ČÍSLO OSVEDČENIA“ a za nimi medzinárodná skratka štátu, ktorý osvedčenie vydal
a písmená alebo čísla, uvedené na vydanom
osvedčení,
4) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1983 Zb. o Dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín
a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP).
Deviata časť vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach prepravy vozidiel na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky č. 308/1999 Z. z.

c) slová „ČÍSLO PROSTRIEDKU“ a za nimi číslo
identifikujúce tento prepravný prostriedok, ktorým
môže byť aj jeho výrobné číslo,
d) slová „ZNAČKA ATP“ a za nimi značka podľa
prílohy č. 2, vzťahujúca sa na príslušnú triedu
prepravného prostriedku,
e) slová „PLATÍ DO“ a za nimi dátum platnosti
osvedčenia prepravného prostriedku v poradí
mesiac – rok; ak sa platnosť osvedčenia predĺži
na základe skúšky alebo prehliadky, uvedie sa
dodatočný dátum skončenia platnosti osvedčenia
v tom istom riadku.
(3) Písmená „ATP“ a písmená značky podľa odseku 2 musia mať výšku približne 20 mm a ostatné
písmená a číslice musia mať výšku najmenej 5 mm.
(4) Údaje na štítku prepravného prostriedku používaného na medzinárodnú prepravu potravín musia
byť uvedené najmenej v jednom z týchto jazykov,
a to anglickom, francúzskom alebo ruskom jazyku.
(5) Na tepelne izolovaných častiach prepravných
prostriedkov a na ich chladiacich zariadeniach, ak
sú nimi vybavené, sa trvalo umiestni príslušná
značka podľa prílohy č. 2 napísaná veľkým písmom
tmavomodrej farby na bielom podklade o výške
písmen najmenej 100 mm a za ňou dátum (mesiac
a rok) ukončenia platnosti osvedčenie podľa odseku
2; táto značka musí byť z nich odstránená, ak prepravný prostriedok nespĺňa uvedené požiadavky.
(6) Výrobca prepravného prostriedku uvedeného
v § 2 ods. 6 až 8 a 10 musí na prepravnom prostriedku umiestniť tieto údaje:
a) názov štátu, v ktorom bol prepravný prostriedok
vyrobený alebo jeho medzinárodnú skratku,
b) meno alebo obchodné meno výrobcu,
c) typové označenie (číslice alebo písmená),
d) výrobné číslo,
e) mesiac a rok výroby.
§ 12
Úradná kontrola
Orgány potravinového dozoru vykonávajú5)
a) overovanie splnenia požiadaviek tejto hlavy potravinového kódexu týkajúcich sa zmrazovacích zariadení, skladov, prepravných prostriedkov a maloobchodných predajných mraziacich zariadení,
b) náhodné kontroly teploty hlbokozmrazených a mrazených potravín, pričom ak majú dôvodné podozrenie, že neboli, alebo nie sú dodržané teploty
ustanovené v § 6, odoberú vzorky postupom
podľa prílohy č. 3 a vykonajú overenie teploty
týchto potravín postupom podľa prílohy č. 4.
5) § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/
1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z.

5

§ 13
Prechodné ustanovenia

§ 14
T r ans
pozícia
anspozícia

(1) Hlbokozmrazené potraviny sa musia v obchodnom názve označovať slovom „hlbokozmrazené“ najneskôr od 1. mája 2004.

Týmto výnosom sa transponujú právne akt y
Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
Účinnosť

(2) Hlbokozmrazené potraviny, ktoré boli vyrobené
do 30. apríla 2004 a nie sú v obchodnom názve označené slovom „hlbokozmrazené“, možno uvádzať do
obehu najneskôr do ich dátumu minimálnej trvanlivosti alebo dátumu spotreby.
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Tento výnos nadobúda účinnosť 1. decembra
2003.

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky

R
udolf Zajac, vv.. rr..
Rudolf

Zsolt Simon, vv.. rr..

Príloha č. 2
k deviatej hlave druhej časti
potravinového kódexu
Značky na prepravných prostriedkoch určených na prepravu potravín podľa § 1 ods. 1

1. Na označovanie prepravných prostriedkov určených na prepravu potravín podľa § 1 ods. 1 možno používať
len tieto značky:
Druh prepravného prostriedku
Značka
Izotermický prepravný prostriedok s normálnou izoláciou

IN

Izotermický prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou

IR

Chladiaci prepravný prostriedok bez strojového chladenia triedy B
so zosilnenou izoláciou

RRB

Chladiaci prepravný prostriedok bez strojového chladenia triedy C
so zosilnenou izoláciou

RRC

Chladiaci prepravný prostriedok so strojovým chladením triedy B
s normálnou izoláciou

FNB

Chladiaci prepravný prostriedok so strojovým chladením triedy B
so zosilnenou izoláciou

FRB

Chladiaci prepravný prostriedok so strojovým chladením triedy C
s normálnou izoláciou

FNC

Chladiaci prepravný prostriedok so strojovým chladením triedy C
so zosilnenou izoláciou

FRC

Chladiaci prepravný prostriedok so strojovým chladením triedy E
s normálnou izoláciou

FNE

Chladiaci prepravný prostriedok so strojovým chladením triedy E
so zosilnenou izoláciou

FRE

Chladiaci prepravný prostriedok so strojovým chladením triedy F
s normálnou izoláciou

FNF

Chladiaci prepravný prostriedok so strojovým chladením triedy F
so zosilnenou izoláciou

FRF

2. Ak je prepravný prostriedok vybavený snímateľným alebo externým zariadením na vytváranie chladu, za
značkou sa uvádza písmeno „X”
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Príloha č. 3
k deviatej hlave druhej časti
potravinového kódexu

Postup odoberania vzorky hlbokozmrazených potravín alebo mrazených potravín
1. Odber vzorky
Odoberú sa také druhy a taký počet kusov balenej potraviny, ktoré reprezentujú teplotu najteplejších bodov
kontrolovanej dávky.
2. Odber vzoriek v mraziarenských skladoch
Vzorky sa odoberú z rôznych kritických bodov mraziarenského skladu, napr. z blízkosti dverí z horných
a dolných vrstiev, zo stredu skladu z horných a dolných vrstiev a z miesta, kde sa vracia vzduch do
chladiaceho zariadenia. Pri odbere vzorky, pri meraní teploty a pri hodnotení výsledkov treba zohľadniť čas
potrebný na stabilizovanie teploty.
3. Odber vzorky počas prepravy
3.1. Ak sa musí odobrať vzorka počas prepravy, kusy balenej potraviny sa odoberú z najvyššieho a najnižšieho
bodu dodávky zo strany, kde sa dvere otvárajú.
3.2. Počas vykládky nákladu sa odoberú štyri vzorky z niektorých z týchto kritických bodov:
3.2.1. z najvyššieho a najnižšieho miesta uloženého nákladu zo strany, kde sa dvere otvárajú,
3.2.2. z najvzdialenejšieho kúta uloženého nákladu, ktorý je najďalej od chladiaceho zariadenia,
3.2.3. zo stredu uloženého nákladu,
3.2.4. zo stredu čelnej strany uloženého nákladu nachádzajúceho sa čo najbližšie k chladiacemu zariadeniu,
3.2.5. z najvyššieho a najnižšieho rohu čelnej strany uloženého nákladu nachádzajúceho sa čo najbližšie k
miestu, kde sa vzduch vracia do chladiaceho zariadenia.
4. Odber vzorky v maloobchodných predajných mraziacich zariadeniach
Vzorky na skúšanie sa odoberú z troch miest reprezentujúcich najteplejšie body príslušného predajného
zariadenia.
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Príloha č. 4
k deviatej hlave druhej časti
potravinového kódexu
Postup zisťovania teploty hlbokozmrazených potravín a mrazených potravín

1. Princíp
Meranie teploty hlbokozmrazených potravín a mrazených potravín je správne zaznamenanie hodnoty teploty
vzorky odobratej podľa prílohy č. 3 a zistenej pomocou vhodného prístroja na meranie teploty.
2. Prístroje
2.1. Prístroj na meranie teploty musí spĺňať tieto požiadavky:
2.1.1. prístroj musí do troch minút od začiatku merania dosiahnuť hodnotu 90 % rozdielu medzi začiatkom
merania a ukončením merania (reakčný čas prístroja),
2.1.2. musí merať teplotu potraviny s presnosťou ± 0,5 oC pri teplotách -20 oC až +30 oC,
2.1.3. pri okolitej teplote v rozsahu teplôt -20 oC až +30 oC najväčšia prípustná chyba prístroja musí byť
menšia alebo rovná ±0,3 oC,
2.1.4. hodnota dielika stupnice prístroja musí byť 0,1 oC,
2.1.5. presnosť prístroja sa musí kontrolovať v pravidelných intervaloch,
2.1.6. musí mať platné osvedčenie o kalibrácii,
2.1.7. snímač teploty musí byť ľahko čistiteľný,
2.1.8. snímač teploty musí byť zhotovený tak, aby sa vytvoril dobrý tepelný kontakt s výrobkom,
2.1.9. elektrické prístroje musia mať ochranu pred nežiaducim vplyvom kondenzujúcich sa pár.
2.2. Nástroj na vytvorenie otvoru v potravine, ktorým je špicatý kovový predmet, ako napr. dláto, nebožiec
alebo iný druh vrtáka z ľahko čistiteľného materiálu.
3. Postup merania
3.1. Predchladenie nástrojov
Snímač prístroja na meranie teploty podľa bodu 2.1 a nástroj na vytvorenie otvoru podľa bodu 2.2 pred
meraním teploty potraviny sa predchladí tak, aby teplota oboch prístrojov sa čo možno najviac priblížila
teplote kontrolovanej potraviny.
3.2. Príprava vzoriek na meranie teploty
Ak snímač prístroja na meranie teploty podľa bodu 2.1 nie je konštruovaný tak, aby mohol vytvoriť otvor
v mrazenom alebo hlbokozmrazenom výrobku, pomocou predchladeného nástroja podľa bodu 2.2 sa
vytvorí otvor na zasunutie snímača. Rozmery otvoru musia umožniť čo najtesnejší kontakt snímača
s potravinou. Otvor sa vyhĺbi podľa druhu výrobku do hĺbky podľa bodu 3.3.
3.3. Meranie teploty výrobku
Príprava vzorky a kontrola jej teploty sa vykonáva v príslušnom mraziarenskom prostredí. Zistenie
teploty potraviny sa vykonáva takto:
3.3.1. Ak to rozmery výrobku umožňujú, predchladený snímač sa zasunie do hĺbky 2,5 cm od povrchu
výrobku.
3.3.2. Ak nemožno postupovať podľa bodu 3.3.1, snímač sa zasunie do hĺbky troj až štvornásobku priemeru
snímača.
3.3.3. Teplota potraviny, ktorej rozmery alebo povaha neumožňujú vyvŕtanie otvoru na zistenie ich vnútornej
teploty, napr. zelený hrášok, sa zisťuje takto: vhodný špicatý snímač na meranie teploty sa predchladí
na požadovanú teplotu a vloží do stredu obalu tak, aby bol v kontakte s potravinou.
3.3.4. Po ustálení sa odčíta hodnota teploty.
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Príloha č. 5
k deviatej hlave druhej časti
potravinového kódexu

Zoznam transponovaných právnych aktov
Týmto výnosom sa transponujú tieto právne akty Európskej únie:
1. Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 89/108/EHS z 11. februára 1989 o aproximácii zákonov
členských štátov týkajúcich sa hlbokozmrazených potravín určených na ľudskú konzumáciu.
2. Smernica Komisie Európskych spoločenstiev č. 92/1/EHS z 13. januára 1992 o sledovaní teplôt v dopravných
prostriedkoch, veľkoobchodoch a skladoch hlbokozmrazených potravín určených na ľudskú konzumáciu.
3. Smernica Komisie Európskych spoločenstiev z 13. januára 1992 č. 92/2/EHS ustanovujúca postup odberu
vzoriek a metódu úradného overovania teploty hlbokozmrazených potravín určených na ľudskú konzumáciu.
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V Ý N O S
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
zo 4. novembra 2003 č. 2914/2003-100
o denaturačných prostriedkoch, ich najmenšom prípustnom množstve, požiadavkách na prípravu
denaturovaného liehu, požiadavkách na denaturovaný lieh a o použití denaturovaného liehu

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 7 zákona č. 467/
2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh ustanovuje:

a ak je denaturačným prostriedkom jedovatá látka,
jedovatý prípravok, žieravá látka alebo žieravý prípravok, možno denaturovaný lieh pripraviť, ak sú zabezpečené podmienky podľa osobitného predpisu2 ).
§3
Požiadavky na denaturovaný lieh
a jeho použitie

§1
Denaturačné prostriedky a ich najm
enšie
najmenšie
prípustné množstvo
(1) Denaturačné prostriedky a ich najmenšie prípustné množstvo na prípravu všeobecne denaturovaného liehu sú uvedené v prílohe č. 1.
(2) Denaturačné prostriedky, ich najmenšie prípustné množstvo na prípravu osobitne denaturovaného liehu a jeho použitie sú uvedené v prílohe
č. 2.
§2
Požiadavky na prípravu denaturovaného liehu
(1) Na prípravu denaturovaného liehu možno ako
surovinu používať
a) lieh s množstvom etylalkoholu najmenej 80 objemových percent,
b) bezvodý lieh s množstvom etylalkoholu najmenej
99,7 objemových percent,
c) úkvapy,
d) dokvapy.
(2) Pri výpočte množstva denaturačného prostriedku sa nezapočítava korekcia objemu nádoby
a korekcia objemu denaturačného prostriedku vplyvom teploty.
(3) Zariadenie na prípravu denaturovaného liehu
možno používať, len ak spĺňa požiadavky uvedené
v osobitnom predpise1 ).
(4) Denaturovaný lieh možno pripravovať v takom
priestore, ktorý je vybavený technickým zariadením
na zabezpečenie vetrania a odsávania vzduchu

(1) Požiadavky na denaturovaný lieh sú uvedené
v prílohe č. 3.
(2) Všeobecne denaturovaný lieh je určený na
všeobecné použitie.
(3) Osobitne denaturovaný lieh a osobitne denaturovaný bezvodý lieh je určený na osobitné použitie u odberateľa, na účely ďalšieho spracovania,
najmä na účely laboratórne, vedecké, výskumné,
pedagogické, vývojové, skúšobné a zdravotnícke.
(4) Denaturovaný lieh sa plní do vhodných obalov 3 ), ktoré nemenia jeho vlastnosti a sú overené
oprávneným orgánom4 ). Obaly sa zabezpečujú tesniacimi uzávermi.
(5) Denaturovaný lieh možno skladovať len v čistých, chladných a dobre vetraných priestoroch a ak
sa dodržia podmienky na skladovanie horľavých
kvapalín.
§4
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2003
okrem prílohy č. 1 a 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.
februára 2004.
Minister
Zsolt Simon, vv.. rr..
2)

3)
1)

Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení
niektor ých zákonov.

4)

Napríklad § 13s zákona. č. 272/1994 Z. z. o ochrane
zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z. z., nariadenie
vlády Slovenskej republiky č. 45/2002 Z. z. o ochrane
zdravia pri práci s chemickými faktormi.
§ 26 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.
§ 15 zákona č. 142/2000 Z. z.
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Príloha č. 1
k výnosu č. 2914/2003-100
Denaturačné prostriedky na výrobu všeobecne denaturovaného liehu a ich najmenšie prípustné množstvo

Číslo

Denaturačný
prostriedok

1.

metyletylketón
a
metylizobutylketón
a
denatonium benzoat
benzín technický
a
petrolej
a
denatonium benzoat

2.

Vysvetlivky:
a) la – liter alkoholu
b) hla – hektoliter alkoholu
c) m3a– meter kubický alkoholu

14

Najmenšie prípustné množstvo jednotlivých zložiek denaturačného
prostriedku pri 20 oC
v hlab)
v m3a c)
v laa)
2 ml
0,2 l
2l
a
a
a
3 ml
0,3 l
3l
a
a
a
0,01 g
1g
10 g
5 ml
0,5 l
5l
a
a
a
5 ml
0, 5 l
5l
a
a
a
0,02 g
2g
20 g

Príloha č. 2
k výnosu č. 2914/2003-100
Denaturačné prostriedky na výrobu osobitne denaturovaného liehu, ich najmenšie prípustné množstvo
a použitie osobitne denaturovaného liehu

Číslo

Denaturačný
prostriedok

Najmenšie
Najmenšie
prípustné
prípustné
množstvo
množstvo
jednotlivých
jednotlivých
zložiek
zložiek
denaturačného denaturačného
prostriedku
prostriedku
v litri alkoholu
v kubickom
(la) pri 20 °C metri alkoholu
(m3a) pri 20 °C
50 ml
50 l

1

Acetón
technický

2

Benzín
lekársky

10 ml

10 l

3

Acetón
a
denatonium
benzoat
(ďalej len
„DB“)
Glycerín
a
DB
Metyletylketón
a
DB
Ocot kvasný
10 %
Octan
etylnatý
a
DB
Octan
etylnatý
Fenol

2 ml
a
0,01 g

20 l
a
10 g

100 g
a
0,01 g
2ml

100 kg
a
10 g
2l

a
0,01 g
10 ml

a
10 g
10 l

20 g

20 kg

a
0,01 g
20 g

a
10 g
20 kg

4g

4 kg

4
5

6
7

8
9

Použitie osobitne denaturovaného liehu

na výrobu čistých chemikálií, kovových vlákien
a katalyzátorov; na vývoj, výrobu a kontrolu
elektróniek; na výrobu televíznych obrazoviek,
polovodičových prvkov a podobne
na laboratórne, vedecké, pedagogické, vývojové,
výskumné a skúšobné použitie; výrobu pektínu; na
použitie pri vývoji, príprave a výrobe liekov, liečiv,
farmaceutických pomocných látok, imunologických
prípravkov, biologických laboratórnych prípravkov; na
výrobu očkovacích látok, krvných derivátov a
veterinárnych derivátov; na zásobovanie
zdravotníckych zariadení (vrátane lekární); na prípravu
dezinfekčných roztokov pre nástroje a šijací materiál;
na použitie pri granulácii a podobne
na výrobu autokozmetiky, čistiacich prostriedkov,
nemrznúcich kvapalín do ostrekovačov; na výrobu
riedidiel, rozpúšťadiel, nemrznúcich prípravkov,
prostriedkov proti zamŕzaniu vzduchových systémov
vozidiel; na čistenie kontaktov v transformátoroch,
čistenie strojov a podobne

Poznámka

pri vymývaní aparatúr,
čistenie tabletovacích
strojov a pomocných
zariadení vo
farmaceutickom
priemysle

na výrobu brzdových kvapalín a prípravkov proti
námraze a podobne
na výrobu autokozmetiky, čistiacich prostriedkov,
riedidiel, rozpúšťadiel, nemrznúcich prípravkov; na
čistenie kontaktov v transformátoroch, čistenie strojov
a podobne
na výrobu kvasného octu a podobne

denaturácia u výrobcu
octu

na riedenie flexografických farieb a podobne

na extrakciu pri výrobe potravinárskych aditívnych
látok; na výrobu v tabakovom priemysle a podobne
na výrobu spojív pri výrobe žiaruvzdorných stavív
určených na odlievárenské účely, na výrobu
fotopapiera a podobne
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Príloha č. 3
k výnosu č. 2914/2003-100

Požiadavky na denaturovaný lieh

Druh denaturovaného liehu

Ukazovateľ
a
Vzhľad
Farba
Pach

Číra tekutina bez usadeniny a mechanických nečistôt
Bezfarebný, podľa použitého denaturačného prostriedku
Prenikavý, nepríjemný, nie však
odporný

Vysvetlivky:
a - všeobecne denaturovaný lieh,
b - osobitne denaturovaný lieh,
c - osobitne denaturovaný lieh bezvodý.
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b, c

Liehový, alebo podľa použitého
prostriedku, nie však taký odporný pach,
ktorý by znemožnil jeho použitie na
určený účel
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Dodatok
K Listine registrovaných odrôd uverejnených v čiastke 13 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky z 9. júna 2003
A.

REGISTROVANÉ ODRODY

Udržiavateľ
odrody

Poverený Rok regiszástupca
trácie
registrovane
j odrody
v SR

Angela

385

21

2003

Barcelona

212

266

2003

Gerlach

212

266

2003

Héra

250

250

2003

Timo

241

241

2003

Poznámka Predĺženie doby
registrácie
od roku

Jačmeň siaty
Hordeum vulgare L.
b) o z i m n ý

Hrach siaty pravý
Pisum sativum L. (partim)
a) s k o r ý - s t r e d n e s k o r ý

b) s t r e d n e n e s k o r ý - n e s k o r ý
Ali

241

241

2003

Dalila

165

102

2003

Herkules

250

250

2003

Hinnonmaki Rot

381

280

2003

Rokula

382

317

2003

Rolonda

382

317

2003

Invicta

382

280,317

2003

Mistrál

104

280

2003

Rixanta

382

317

2003

Egreš obyčajný
Ribes uva crispa L.
II. ČERVENOPLODÝ

III. ZELENOPLODÝ
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Ríbezľa
Ribes L.
III.ČIERNA
Titania

383

280

2003

Tiben

384

384

2003

Tisel

384

384

2003

Triton

383

280

2003

D. ZOZNAM UDRŽIAVATEĽOV A POVERENÝCH ZÁSTUPCOV REGISTROVANEJ ODRODY
v Slovenskej republike
21.
102.
104.
165.
212.
241.
250.
266.
280.
317.
381.
382.
383.
384.
385.

FINAGRO spol. s r.o., Poloreckého 3, 851 04 Bratislava, SK
Nešťák A, č.23, 919 29 Malženice, SK
Sempra Praha a.s., U Topíren 2, 170 41 Praha 7, CZ
Semo spol. s r.o., 798 17 Smržice, CZ
Cebeco Seeds B.V., P.O. Box 10000, 5250 GA Vlijmen, NL
Hemar s.r.o., A. Trajana č.4648/2, 921 01 Piešťany, SK
Zelseed spol. s r.o., 930 36 Horná Potôň 16, SK
KARMA, s.r.o., Kopčianska 85, 851 01 Bratislava, SK
Centrum rozvoja záhradníctva, spol s r.o., Hornonitrianska 20, Prievidza, SK
Starkl-záhradník, s.r.o., Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK
Agriculture Research Centre, Dept. of Hortic., Piikkio, FI
Häberli Obst-und Beerenzentrum AG, CH-9315 Neukirch-Egnach, Thurgau, CH
Kocmanovi-ovocnářská farma, Klášterská 880, 295 01 Mnichovo Hradiště, CZ
Jozef Kytka , RNDr., Firma OVOCINÁRSTVO, 972 23 Dolné Vestenice, SK
AGRI OBTENTIONS SA, BP Chemin de la Petite MINIERE, 780 41 GUYANCOURT CEDEX, FR

Ing. Ladislav Dobos
generálny riaditeľ
sekcie poľnohospodárstva,
potravinárstva a obchodu, v.r.
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82

Mimoriadne opatrenie
pre uznávanie zdravotného stavu zemiakového sadiva

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 40 zákona č. 291/1996 Z. z. o odrodách
a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z., vydáva mimoriadne opatrenie na uznávanie sadiva zemiakov
s najvyšším prípustným percentom napadnutia hľúz vírusovými chorobami do 15 % pre úrodu v roku 2004.
Ing. Ladisla
.r
Ladislavv Dobos , vv.r
.r..
generálny riaditeľ sekcie
poľnohospodárstva, potravinárstva
a obchodu

83

Doplnok
k zoznamu registrovaných veterinárnych liekov
a schválených veterinárnych prípravkov
od 30. 4. 2003 do 30. 9. 2003

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre na podľa § 51 ods. 5 zákona
č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona
NR SR č. 220/1996 Z. z. o reklame zverejňuje

oznámenie o novoregistrovaných veterinárnych liekoch, o zmenách registrácie veterinárnych liekov, o
predĺžení registrácie veterinárnych liekov, o zrušení
registrácie veterinárnych liekov a schválení veterinárnych prípravkov a zdravotníckych pomôckach
v Slovenskej republike.
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Registrácia :
ALVETRA und WERFFT AG, Rakúsko
Werfaser inj. a.u.v.
5x5 liek.
BIOVETA, Česká republika
ADE-vit inj. a.u.v.
Avitubal 28 000 inj. a.u.v.

Rp.96/036/03-S

1x50, 1x100, 1x205, 1x500ml
1x1, 5x1, 10x1, 1x2, 5x2, 10x2,
1x5, 5x5, 10x5, 1x10, 5x10, 10x10,
1x20, 5x20 10x20 ml
1x1, 5x1, 10x1, 1x2, 5x2, 10x2,
1x5, 5x5, 10x5, 1x10, 5x10, 10x10,
1x20, 5x20 10x20 ml

Rp.97/051/03-S

BOEHRINGER, Nemecko
Sedivet 1% inj. a.u.v.

20ml

Rp.96/038/03-S

CEVA-PHYLAXIA, Maďarsko
Cevac ND-IB-EDS K inj. a.u.v.

250ml, 500ml

Rp.97/050/03-S

DELAVAL n.v., Belgicko
Blockade Teat Dip liq. a.u.v.

5, 10,20, 60, 200 l

Rp.96/056/03-S

DYNTEC, Česká republika
Suivac EDT inj. a.u.v.

1x50, 1x100, 4x50 ml

Rp.97/045/03-S

ESSEX Animal Health, Nemecko
Estrumate inj. a.u.v.

10ml, 20ml

Rp.96/039/03-S

Bovitubal 28 000 inj. a.u.v.

Rp.96/009/03-S

Rp.97/054/03-S

FORT DODGE Animal Health, Holandsko
Poulvac IBMM + ARK lyof. a.u.v.
10x6ml (6ml - 1000dáv.),
10x10ml (10ml - 5000dáv.),
10x20ml (20ml - 10 000dáv.)

Rp.97/067/03-S

KRKA, Slovinsko
Floron prm. a.u.v.
Floron inj. a.u.v.
Floron oral.sol. a.u.v.

Rp.98/004/03-S
Rp.96/005/03-S
Rp.96/006/03-S

100g, 1kg, 10kg
50, 100ml
100ml, 1 l

LABORATORIOS CALIER, Španielsko
Indigest inj. a.u.v.
30, 100 ml

Rp.96/031/03-S

LAVET Pharmaceuticals Ltd., Maďarsko
Amoxyn 100% plv.sol. a.u.v.
200g, 1kg
Diflocin 10% oral.sol. a.u.v.
50ml, 1 l
Doxyprim 40% plv.sol. a.u.v.
200, 1000, 10x10g

Rp.96/018/03-S
Rp.96/019/03-S
Rp.96/020/03-S

MERIAL S.A.S, Francúzsko
Eurifel FeLV inj.sicc. a.u.v.
Eurifel RCPFeLV inj.sicc. a.u.v.

Rp.97/057/03-S
Rp.97/058/03-S

10x1, 20x1, 50x1 dáv.
10x1, 50x1 dáv.
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MEVAK, Slovenská republika
Erykol inj. a.u.v.
PFIZER, Belgicko
Stellamune Once inj. a.u.v.

100 ml (20 dáv.)

Rp.97/033/03-S

10, 50, 125, 10 liek. po 10dáv.,
10liek. po 50dáv., 4liek po 125dáv.

Rp.97/047/03-S

PHARMAGAL BIO, Slovenská republika
Bovigal inj. a.u.v.
15, 90, 450ml
Erygal P inj. a.u.v.
20ml (10dáv.), 50ml (25dáv.)
100ml (50dáv.),
Lyssavac SB cps. a.u.v.
250x1, 2x250x1 dávka

Rp.97/025/03-S
Rp.97/042/03-S

PFIZER AH, USA
ER BAC Plus inj. a.u.v.

1x100, 5x500 ml

Rp.97/048/03-S

SCHERING-PLOUGH, Írsko
Nuflor sol. a.u.v.

2, 17 l

Rp.96/010/03-S

Rp.97/028/03-S
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Schválenie:
BIOFAKTORY, Česká republika
Canvit Chondro tbl. a.u.v.
Canvit Chondro Maxi tbl. a.u.v.
Nutrihorse Biomag plv. a.u.v.
Nutrihorse H 50 Plus tbl. a.u.v.
Nutrihorse Chondro tbl. a.u.v.
Nutrihorse Repro plv. a.u.v.
Vitamix KZ plv. a.u.v.
Vitamix OS plv. a.u.v.
BIOVETA, Česká republika
antiparasitic Canisshampoo a.u.v.
Bio Kill spr. a.u.v.

100, 250, 450, 1000g
250, 500, 1000g
1, 3, 10, 20kg
1, 3kg
1, 3kg
1, 3kg
250g, 1kg, 5kg
3, 10, 20kg

164/VM/03-S
168/VM/03-S
165/VM/03-S
161/VM/03-S
162/VM/03-S
163/VM/03-S
166/VM/03-S
167/VM/03-S

100, 125, 200, 250, 500ml
100, 200, 300, 450, 500,
1000, 5000ml
2x1 ml
100, 250, 1000, 5000ml
1x5, 2x5 ml

051/K/03-S
072/DD/03-S
076/DG/03-S
073/K/03-S
075/DG/03-S

Komplement morčecí lyofilizovaný
Profymast emul. a.u.v.
Sérum Salmonella smíšené pozitivní
Souprava k diagnostice sněti slezinní
metódou precipitace
Súprava k diagnostice chlamydiózy
metódou RVK

súprava

078/DG/03-S

súprava

077/DG/03-S

BOCM PAULS Ltd., Veľká Británia
AgramMŠtart - Maxecreeo gran. a.u.v.
AgramMŠtart - Maxemum gran. a.u.v.

25kg
25kg

Rp.052/VM/03-S
Rp.053/VM/03-S

BOCHEMIE, Česká republika
Savagro A+

5, 15, 50, 220kg

173/DD/03-S

CEVA SANTÉ ANIMALE, Francúzsko
Vigosine sol .a.u.v.
1, 5 l.
EKO-PHARM, Maďarsko
Ekodiár 1,2% plv.sol. a.u.v.
Ekodiár Plusz 6% prm. a.u.v.
MEVAK, Slovenská republika
Agebion BLV
HD Hiset

PENNGAR s.a., Francúzsko
Anti-Germ Exopenngar „D“
Anti-Germ Extreme plus
Anti-Germ Galor 8/73
Anti-Germ Galor 9/33
Anti-Germ Galor C 7
Anti-Germ Galorox Detergent 3
Anti-Germ Galorox JH

50g; 100g; 250g; 500g; 1kg; 2,5kg;
5kg; 10kg; 25kg
50g; 100g; 250g; 500g; 1kg; 2,5kg;
5kg; 10kg; 25kg

171/M/03-S

083/R/03-S
082/R/03-S

5x1ml
antigén 3 liek. á 1ml, pozit. sérum
1 liek. á 0,5ml, negat. sérum
1 liek. á 0,5ml

109/DG/03-S

35, 1000kg
20kg
35, 1000kg
25, 1000kg
35, 1000kg
30kg
25, 1000kg

084/DD/03-S
085/DD/03-S
088/DD/03-S
091/DD/03-S
087/DD/03-S
090/DD/03-S
089/DD/03-S

079/DG/03-S
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Anti-Germ Galox Aerogal
Anti-Germ Galox Derma Sweet
Anti-Germ Galox Fongigal
Anti-Germ Galox Multinep
Anti-Germ Galox Pratic
Anti-Germ Galox Rubis
Anti-Germ Galox Trayor
Anti-Germ Integral
Anti-Germ Oxygal NEP
Anti-Germ Pennasept 2000
Anti-Germ Penngar ADS
Anti-Germ Penngar ASL Mousant B
Anti-Germ Penngar C.D.
Anti-Germ Penngar L.35
Anti-Germ Penngar L.60
Anti-Germ TOP A flüssig
Anti-Germ TOP S flüssig

20kg
8kg
20kg
20, 1000kg
20kg
8kg
20kg
20kg
25, 1000kg
30, 800kg
25, 1000kg
25, 1000kg
30, 1000kg
35, 1000kg
30, 1000kg
25, 250kg
25, 250kg

092/DD/03-S
096/DD/03-S
095/DD/03-S
094/DD/03-S
093/DD/03-S
100/DD/03-S
099/DD/03-S
086/DD/03-S
098/DD/03-S
097/DD/03-S
105/DD/03-S
104/DD/03-S
103/DD/03-S
102/DD/03-S
101/DD/03-S
107/DD/03-S
106/DD/03-S

8x150g(1 krabica),
12 krabíc(1 kartón), 5, 10, 25kg

081/VM/03-S

QUALICHEM s.r.o., Česká republika
Čmelíkostop aplikačný roztok
Larvostop aplikačný roztok

100, 250, 500ml, 1, 5, 10 l
100, 250, 500ml, 1, 5, 10 l

169/DD/03-S
170/DD/03-S

RICHTER Pharma AG, Rakúsko
Denticur Chew strips pre malé
psy a.u.v.
Denticur Chew strips veľkosť 1 a.u.v.
Denticur Chew strips veľkosť 2 a.u.v.
Denticur Chew strips veľkosť 3 a.u.v.
Denticur Chew-Rolls pre mačky a.u.v.
Phlegmovet ung. a.u.v.
Sporyl ung. a.u.v.

173g
140g
140g
226g
56g
200, 1000g
100g

153/R/03-S
154/R/03-S
155/R/03-S
156/R/03-S
152/R/03-S
150/R/03-S
149/DD/03-S

420g

Rp.127/VM/03-S

10x47g

Rp.128/VM/03-S

420g

Rp.123/VM/03-S

390g

Rp.122/VM/03-S

430g

Rp.121/VM/03-S

420g

Rp.120/VM/03-S

400g

Rp.118/VM/03-S

15x29g

Rp.129/VM/03-S

420g

Rp.124/VM/03-S

PRICOR B.V., Holandsko
LNB Supervit plv.sol. a.u.v.

ROYAL CANIN S.A., Francúzsko
Canine Veterinary Diet
Cardiac konzer. a.u.v.
Canine Veterinary Diet
Convalescence plv.sol. a.u.v.
Canine Veterinary Diet
Convalescence konzer. a.u.v.
Canine Veterinary Diet
Diabetic konzer. a.u.v.
Canine Veterinary Diet Digestivel
Low Fat konzer. a.u.v.
Canine Veterinary Diet
Hepatic konzer. a.u.v.
Canine Veterinary Diet
Obesity konzer. a.u.v.
Canine Veterinary Diet Rehydration
Support plv.sol. a.u.v.
Canine Veterinary Diet
Renal konzer. a.u.v.
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Canine Veterinary Diet Sensitivity Control
Duck with Rice konzer. a.u.v.
420g
Canine Veterinary Diet Sensitivity Control
Chicken with Rice konzer. a.u.v.
420g
Canine Veterinary Diet
Urinary konzer. a.u.v.
420g
Feline Veterinary Diet
Convalescence plv.sol. a.u.v.
10x50g
Feline Veterinary Diet
Convalescence a.u.v.
12x100g
Feline Veterinary Diet Obesite a.u.v.
12x100g
Feline Veterinary Diet Renal wnit
Beef a.u.v.
12x100g
Feline Veterinary Diet Renal wnit
Chicken a.u.v.
12x100g
Feline Veterinary Diet Sensitivity
Control Duck with Rice a.u.v.
12x100g
Feline Veterinary Diet Sensitivity
Control Chicken with Rice a.u.v.
12x100g
Feline Veterinary Diet Urinary with
Beef a.u.v.
12x100g
Feline Veterinary Diet Urinary with
Chicken a.u.v.
12x100g
Vet Cat Female gran. a.u.v.
0,5; 1,5; 4; 10kg
Vet Cat Male gran. a.u.v.
0,5; 1,5; 4; 10kg
Vet Cat Mature gran. a.u.v.
0,5; 1,5; 4kg
Vet Cat Persian gran. a.u.v.
0,5; 1,5; 4kg
Vet Cat Persian Longhair gran. a.u.v.
0,4; 1,5; 2; 3; 4; 7; 10kg
Vet Cat Weaning Kitten gran. a.u.v.
500g
Vet Size Mini Yorkshire gran. a.u.v.
2kg

Rp.119/VM/03-S
Rp.125/VM/03-S
Rp.126/VM/03-S
Rp.130/VM/03-S
Rp.110/VM/03-S
Rp.113/VM/03-S
Rp.117/VM/03-S
Rp.116/VM/03-S
Rp.111/VM/03-S
Rp.112/VM/03-S
Rp.115/VM/03-S
Rp.114/VM/03-S
Rp.046/VM/03-S
Rp.047/VM/03-S
Rp.148/VM/03-S
Rp.048/VM/03-S
Rp.045/VM/03-S
Rp.044/VM/03-S
Rp.108/VM/03-S
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Veterinary Diet Diabetes Cat
DS 46 gran. a.u.v.
Veterinary Diet Early Cardiac Dog
EC 26 gran. a.u.v.
Veterinary Diet Hepatic Canine
HF 16 gran. a.u.v.
Veterinary Diet Hypoallergenic Cat
DR 25 gran. a.u.v.
Veterinary Diet Hypoallergenic Dog
DR 21 gran. a.u.v.
Veterinary Diet Intestinal Cat
GI 32 gran. a.u.v.
Veterinary Diet Intestinal Dog
GI 30 gran. a.u.v.
Veterinary Diet Low Fat Canine
LF 22 gran. a.u.v.
Veterinary Diet Mobility Canine
MS 25 gran. a.u.v.
Veterinary Diet Obesity Dog
DP 34 gran. a.u.v.
Veterinary Diet Renal Cat
RF 23 gran. a.u.v.
Veterinary Diet Obesity Cat
DP 42 gran. a.u.v.
Veterinary Diet Renal Dog
RF 16 gran. a.u.v.
Veterinary Diet Sensitivity Control
Canine SC 24 gran. a.u.v.
Veterinary Diet Sensitivity Control
Feline C 31 gran. a.u.v.
Veterinary Diet Urinary Cat
LP 34 gran. a.u.v.
Veterinary Diet Urinary Dog
LP 18 gran. a.u.v.
Veterinary Diet Weigh Control
AR 30 gran. a.u.v.

0,06; 0,4; 1,5kg

Rp.143/VM/03-S

0,1; 2; 14kg

Rp.136/VM/03-S

0,1; 2; 7; 14kg

Rp.134/VM/03-S

0,06; 0,4; 1,5kg

Rp.138/VM/03-S

0,1; 2; 14kg

Rp.137/VM/03-S

0,06; 0,5; 2kg

Rp.140/VM/03-S

0,1; 2; 14kg

Rp.139/VM/03-S

0,1; 1,5; 5; 14kg

Rp.135/VM/03-S

100g; 1,5; 6; 14kg

Rp.131/VM/03-S

0,1; 1,5; 6; 14kg

Rp.141/VM/03-S

0,06; 0,5; 2; 4kg

Rp.144/VM/03-S

0,06; 0,4; 1,5; 3,5kg

Rp.142/VM/03-S

0,1; 2; 7; 14kg

Rp.145/VM/03-S

100g; 1,5; 6; 14kg

Rp.132/VM/03-S

0,06; 0,4; 1,5; 3,5kg

Rp.133/VM/03-S

0,06; 0,4; 1,5; 3,5kg

Rp.146/VM/03-S

0,1; 2; 14kg

Rp.147/VM/03-S

0,1; 1,5; 14kg

Rp.151/VM/03-S

SCHOLLE CHEMICAL, USA
Dryflex

l1

72/DD/03-S

VÉTOQUINOL AG, Švajčiarsko
Calo - Pet pasta a.u.v.
Gingisan gel a.u.v.
Peroxyderm shp. a.u.v.
Uro-Pet pasta a.u.v.

120g
20g
200ml
120g

157/VM/03-S
159/R/03-S
160/K/03-S
158/R/03-S
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Predĺženie registrácie :
BIOTIKA, Slovenská republika
Glucosol plv. a.u.v.
Tynil forte prm. a.u.v.

-96/0017/98-S
Rp.98/023/81-S

FARMACEUTI GELLINI, Taliansko
Oxigel 10 inj. a.u.v.

Rp.96/0040/96-S

FATRO S.p.A., Taliansko
Cefaximin-L ung. a.u.v.
Cefaximin-L spr. a.u.v.
Oxtra LA inj. a.u.v.

Rp.96/0245/97-S
Rp.96/0246/97-S
Rp.96/010/93-S

INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandsko
Metricure susp. a.u.v.
Rp.96/0241/97-S
JANSSEN-CILAG Farmaceutica, LDA, Portugalsko
Imaverol sol. a.u.v.
Rp.96/519/92-S
KRKA, Slovinsko
Enroxil 15 mg tbl. a.u.v.
Enroxil 150 mg tbl. a.u.v.

Rp.96/0248/98-S
Rp.96/0249/98-S

LAVET Pharmaceuticals Ltd., Maďarsko
Cestal Cat tbl. a.u.v.
Rp.96/0646/97-S
Cestal Plus tbl. a.u.v.
Rp.96/0645/97-S
MERIAL S.A.S, Francúzsko
Diftosec CT inj.sicc a.u.v.
Leptodog inj. a.u.v.
Imalgene 1000 inj. a.u.v.

Rp.97/0019/98-S
Rp.97/0607/97-S
Rp.96/0235/98-S

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

Rp.97/700/92-S

PERNIX Pharma Kft., Maďarsko
Jodofoam endofoam a.u.v.

Rp.96/0639/97-S

PFIZER AH, USA
Felocell CVR inj.sicc.a.u.v.

Rp.97/669/92-S

PHARMAGAL, Slovenská republika
Dimetril 7,5 % plv. a.u.v.
Dyzentral Neo K plv. a.u.v.
Eryfarm 5,5 % plv.sol. a.u.v.
Kolifarm plv.sol. a.u.v.
Tetrakol plv.sol. a.u.v.

Rp.96/0276/97-S
Rp.96/0275/97-S
Rp.96/0273/97-S
Rp.96/0272/97-S
Rp.96/0268/97-S

RICHTER PHARMA, Rakúsko
Ancesol inj. a.u.v.

Rp.99/024/88-S
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Theranekron inj. a.u.v.
Vitasol AD3EC inj. a.u.v.

Rp.96/0630/96-S
Rp.96/0083/97-S

VERICORE Ltd. Veľká Británia
Rimadyl 20 mg tbl. a.u.v.
Rimadyl 50 mg tbl. a.u.v.

Rp.96/0236/98-S
Rp.96/0237/98-S

Predĺženie schválenia :
BIOFAKTORY, Česká republika
Biocal Plus tbl. a.u.v.

000301/M/98-S

BOCHEMIE, Česká republika
Savagro K

026/DD/98-S
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Zmeny registrácie :
AHP FORT DODGE, USA
Fel-o-Vax PCT inj.a.u.v.
ALVETRA, Nemecko
Bronchopect sol. a.u.v.
BIOTIKA, Slovenská republika
Aureovit 12 „C 80“ plv. a.u.v.

Devomic 50 prm. a.u.v.
Tynil forte plv. a.u.v.
DUNA-COOP, Maďarsko
Jodofoam endofoam a.u.v.

ESSEX Animal Health, Nemecko
M + Pac inj. a.u.v.

Rp.97/0247/98-S -držiteľ rozhodnutia o registrácii,
-veľkosť balenia: 2x1, 10x1, 50x1 ml
Rp.96/087/01-S -výrobca: ALVETRA und WERFFT
AG, Rakúsko
-držiteľ rozhodnutia o registráciu
Rp.99/012/83-S -výrobca účinnej látky,
čas použiteľnosti, názov lieku na
základe liekovej formy: Aureovit
12“C 80“ prm. a.u.v.
Rp.98/0355/96-S -čas použiteľnosti
Rp.98/023/81-S -čas použiteľnosti, liekova forma:prm.
Rp.96/0639/97-S -výrobca: PERNIX Pharma Kft.,
Maďarsko
-spôsob uchovávania,
-čas použiteľnosti
Rp.97/041/02-S -čas použiteľnosti

FORT DODGE Veterinaria S.A., Španielsko
Duphafral ADE forte inj. a.u.v.
Rp.96/452/94-S -držiteľ rozhodnutia o registrácii
Duphafral Multi inj. a.u.v.
Rp.96/453/94-S -držiteľ rozhodnutia o registrácii
FORT DODGE Animal Health, USA
Newcastle Disease Vaccine
B1 lyof. a.u.v.
Suvaxyn M. HYO inj.a.u.v.

INFUSIA, Česká republika
Streptonamid plv. a.u.v.
IVAX-CR a.s., Česká republika
Combinal A forte sol. a.u.v.

Rp.97/094/01-S -držiteľ rozhodnutia o registrácii
Rp.97/450/94-S -držiteľ rozhodnutia o registrácii
-veľkosť balenia: 1x100, 10x100,
1x250, 10x250ml ml
Rp.99/840/69-C/S -držiteľ rozhodnutia o registrácii
-výrobca: Bioveta a.s., Česká rep.
-86/138/82-C/S -výrobca: IVAX Pharmaceuticals
s.r.o., Česká republika
-držiteľ rozhodnutia o registrácii,
-kvalitatívneho označenia pomocnej
látky, veľkosť balenia:250ml
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Combinal A+D2 sol. a.u.v.

Combinal A+D3 sol. a.u.v.

Combinal D3 sol. a.u.v.

Combinal E sol. a.u.v.
Chronicin comp. ušné kvapky a.u.v.

Septonex spr. a.u.v.

-86/951/69-C/S -výrobca: IVAX Pharmaceuticals
s.r.o., Česká republika
-držiteľ rozhodnutia o registrácii,
-kvalitatívneho označenia pomocnej
látky
-99/951/69-C/S -výrobca: IVAX Pharmaceuticals
s.r.o., Česká republika
-držiteľ rozhodnutia o registrácii,
- kvalitatívneho označenia pomocnej
látky
-99/103/75-C/S -výrobca: IVAX Pharmaceuticals
s.r.o., Česká republika
-držiteľ rozhodnutia o registrácii,
-veľkosť balenia
-99/779/69-C/S -výrobca: IVAX Pharmaceuticals
s.r.o., Česká republika
-držiteľ rozhodnutia o registrácii,
Rp.99/155/78-C/S-výrobca: IVAX Pharmaceuticals
s.r.o., Česká republika
-držiteľ rozhodnutia o registrácii,
-špecifikácia finálneho produktu
-99/002/99-S -výrobca: IVAX Pharmaceuticals
s.r.o., Česká republika
-držiteľ rozhodnutia o registrácii,

JANSSEN PHARMACEUTICA, Belgicko
Clinacox 0,5% prm. a.u.v.
-96/205/92-C/S -držiteľ rozhodnutia o registrácii
Imaverol sol. a.u.v.
Rp.96/519/92-S -miesto výroby: JANSSEN-CILAG
Farmaceutica, LDA, Portugalsko
MERIAL S.A.S, Francúzsko
Leptodog inj. a.u.v.
MEVAK, Slovenská republika
Aldifal 10 tbl. a.u.v.

Rp.97/0607/97-S -názov: Eurican L inj. a.u.v.
-balenie:10x1, 50x1, 100x1ml
Rp.96/0006/95-S -spôsob uchovávania, čas
použiteľnosti, druh a kategória
zvierat, ochranná lehota, preskripcia

NORBROOK Laboratories Ltd., Severné Írsko
Alamycin LA 300 inj. a.u.v.
Rp.96/111/99-S -čas použiteľnosti: 3 roky
-spôsob uchovávania
NOVARTIS AH, Rakúsko
Tetramutin prm. a.u.v.

Tiamutin 2 % prm. a.u.v.

Rp.98/0352/95-S -výrobca: BIOVETA, Česká
republika, NOVARTIS AH,
Rakúsko
-držiteľ rozhodnutia o registrácii
Rp.98/330/91-C/S -výrobca: BIOVETA, Česká
republika, NOVARTIS AH,
Rakúsko
-držiteľ rozhodnutia o registrácii
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Tiamutin 10% prm. a.u.v.

Tiamutin 45% gran. a.u.v.

ORION CORPORATION, Fínsko
Domosedan inj. a.u.v.
PFIZER, Belgicko
Antisedan inj. a.u.v.
PFIZER AH, USA
Felocell CVR inj.sicc.a.u.v.
Respisure 1 ONE inj. a.u.v.
PHARMACIA UPJOHN, Belgicko
Lincocin Forte sol. a.u.v.

PHARMAGAL, Slovenská republika
Dimetril 7,5 % plv. a.u.v.
Dyzentral Neo K plv. a.u.v.
Metrozol plv.sol. a.u.v.
Sulfacox sol. a.u.v.
Tetramutin PG 333 plv. a.u.v.
Tiamutin PG 2 % plv. a.u.v.
Tiamutin PG 45% vodoroz.gran. a.u.v.
QUALICHEM s.r.o., Česká republika
Petosan Spot-on sol. a.u.v.
RICHTER PHARMA, Rakúsko
Butomidor inj. a.u.v.

Rp.98/623/92-C/S-výrobca: BIOVETA, Česká
republika, NOVARTIS AH,
Rakúsko
-držiteľ rozhodnutia o registrácii
Rp.96/331/91-C/S -výrobca: BIOVETA, Česká
republika, NOVARTIS AH,
Rakúsko
-držiteľ rozhodnutia o registrácii
Rp.99/032/84-S -držiteľ rozhodnutia o registrácii
-testovacia metóda
Rp.96/001/99-S -výrobca: Orion Corporation, Fínsko
-testovacej analytickej metódy
Rp.97/669/92-S - zmena belenia
Rp.97/064/01-S -čas podania vakcíny a trvanie imunity
Rp.96/018/99-S -názov lieku: Lincocin Forte S sol.
a.u.v.
-výrobca: Pharmacia NV/SA,
Belgicko
-držiteľ rozhodnutia o registrácii, spôsob skladovania, druh obalu,
ochranná lehota
Rp.96/0276/97-S -veľkosť balenia: 100g
Rp.96/0275/97-S -veľkosť balenia: 100g
Rp.96/0603/96-S -veľkosť balenia:20, 5x20g
Rp.96/0584/95-S -ochranná lehota, druh a kategória
zvierat, indikácie
Rp.96/003/99-S -názov lieku: Tetragal 333 plv. a.u.v.
Rp.96/0738/96-S -názov lieku: Tiagal 2% plv. a.u.v.
Rp.96/0740/96-S -názov lieku: Tiagal 45% vodoroz.
gran. a.u.v.
Rp.96/011/02-S -čas použiteľnosti: 24 mes.
- vnútorný obal
Rp.96/157/99-S -čas použiteľnosti
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Zmeny schválení:
ROYAL CANIN S.A., Francúzsko
Veterinary Diet Mobility Canine
MS 25 gran. a.u.v.

Rp.131/VM/03-S - balenie: 0,1; 1,5; 2; 7; 14kg

Zrušenie registrácie :

AHP FORT DODGE, Francúzsko
Duramune CvK+LCI inj. a.u.v.
Duramune DA2PP+CvK/LCI/R
inj.sicc. a.u.v.
Duramune LCI inj. a.u.v.
AHP FORT DODGE, USA
Amiglyde V 250 mg/ml inj. a.u.v.
Cefa-Lak gel a.u.v.
Dohycat CHP CHLAM inj.sicc. a.u.v.
Fel-o-Guard 4+FeLV/R inj. a.u.v.
Newcastle K inj. a.u.v.
Nolvasan shp. a.u.v.
Nolvasan 5% Teat Dip liq. a.u.v.
Nolvasan Surgical Scrub liq. a.u.v.
Nolvasan Udder Wash
concentrate liq. a.u.v.
Poulvac i-EDS inj. a.u.v.
Poulvac i-INE inj. a.u.v.
Poulvac ILT lyof. a.u.v.
Poulvac MG inj. a.u.v.
Poulvac ND Primer lyof. a.u.v.
Poulvac Tri-Reo inj. a.u.v.
Suvaxyn AR/E/EC-4 inj. a.u.v.
Suvaxyn AR/T/E inj. a.u.v.
Tetanus Antitoxin inj. a.u.v.
Tetanus Toxoid inj. a.u.v.
Torbugesic Horse 10 mg/ml inj. a.u.v.
Torbugesic Small Animal
2 mg/ml inj. a.u.v.
Torbutrol inj. a.u.v.
Torbutrol 1 mg tbl. a.u.v.
Torbutrol 5 mg tbl. a.u.v.
Torbutrol 10 mg tbl. a.u.v.

Rp.97/068/99-S
Rp.97/066/99-S
Rp.97/069/99-S
Rp.96/091/99-S
Rp.96/0027/98-S
Rp.97/730/92-C/S
Rp.97/008/01-S
Rp.97/053/99-S
-96/0258/98-S
-96/0259/98-S
-96/0255/98-S
-96/0260/98-S
Rp.97/339/92-C/S
Rp.97/083/99-S
Rp.97/445/94-S
Rp.97/446/94-S
Rp.97/376/92-C/S
Rp.97/734/92-C/S
Rp.97/053/01-S
Rp.97/052/01-S
Rp.97/041/99-S
Rp.97/042/99-S
Rp.96/0025/98-S
Rp.96/061/99-S
Rp.96/057/99-S
Rp.96/058/99-S
Rp.96/059/99-S
Rp.96/060/99-S
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ATAROST, Nemecko
Eisen-Dextran-Komplex
100mg/ml inj. a.u.v.
Vitamin AD3E konc. inj. a.u.v.

Rp.96/0023/98-S
Rp.96/0024/98-S

BARES, Slovenská republika
Tylancel plv. a.u.v.

Rp.96/0321/95-S

BIOPHARM-Výzkumný ústav biofarmácie a veterinárních léčiv a.s., Česká republika
Amastol ung. a.u.v.
-28/855/69-S
BIOTIKA, Slovenská republika
Analeptin Pentazol Biotika inj. a.u.v.
Aureovit comp. plv. a.u.v.

Rp.06/791/69-S
Rp.15/022/81-S

BIOVETA, Česká republika
Bio Kill spr. a.u.v.
Chronicin inj. a.u.v.

-96/083/92-S
Rp.99/237/70-C/S

BIOWET GORZÓW, Poľsko
Biomox plv. a.u.v.
Cloxam D.C. susp. a.u.v.
Tiamowet 200 inj. a.u.v.

Rp.96/0641/97-S
Rp.96/0640/97-S
Rp.96/0028/98-S

ESSEX Animal Health, Nemecko
Estrumate inj. a.u.v.

Rp.96/053/00-S

FORT DODGE Veterinaria S.A., Španielsko
Duphapen L.A inj. a.u.v.
Rp.96/763/94-S
Duphapen Strep BP inj. a.u.v.
Rp.96/764/94-S
Duphaspasmin inj. a.u.v.
Rp.96/812/92-C/S
Promace 25 mg tbl. a.u.v.
Rp.96/097/00-S
Tinkanium sol. a.u.v.
Rp.96/0026/98-S
GLOBAL PHARM Inc., Kanada
Lincocin 200mg, 500mg tbl. a.u.v.

Rp.96/083/94-S

GRAMPIAN, Belgicko
Tucoprim plv.sol. a.u.v.

Rp.96/0254/98-S

CHASSOT AG, Švajčiarsko
Gingisan gel. a.u.v.
Peroxyderm shp. a.u.v.
Prurivet sol. a.u.v.

-96/0231/98-S
Rp.96/0230/98-S
Rp.96/0229/98-S

LAVET Pharmaceuticals Ltd., Maďarsko
Xylavet inj. a.u.v.
Rp.96/0237/97-S
MEVAK, Slovenská republika
Erykol inj. a.u.v.

Rp.97/0230/97-S
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NOVARTIS AH, Švajčiarsko
Neocidol 600 EC liq. a.u.v.

Rp.96/0076/97-S

SELBRUHA, Maďarsko
Palo gel. a.u.v.
SBH-Ketamine 1000mg inj. a.u.v.

Rp.96/0245/98-S
Rp.96/0246/98-S

RICHTER PHARMA, Rakúsko
Rimox LA inj. a.u.v.
UT 2000 tbl.uter. a.u.v.

Rp.96/0244/98-S
Rp.96/0240/97-S

UPJOHN, Belgicko
Neomycin Agricultural
Grade plv. a.u.v.

Rp.96/085/94-S

WERFFT-CHEMIE, Rakúsko
Intermycin 20% LA inj. a.u.v.
Interzol susp. a.u.v.
Werfaser inj. a.u.v.

Rp.96/009/93-S
Rp.96/170/94-S
Rp.96/0609/96-S
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Zrušenie schválenia :
ANTEC, Anglicko
CHLOR-WASCH powder
QUAT 800 A

035/DD/98-S
036/DD/98-S

ROYAL CANIN S.A., Francúzsko
V-Diet cat Moderate
energy gran. a.u.v.
V-Diet cat Obesity gran. a.u.v.
V-Diet cat Renal gran. a.u.v.
V-Diet cat Urinary gran. a.u.v.
V-Diet dog Obesity gran. a.u.v.
V-Diet dog Renal gran. a.u.v.
V-Diet dog Urinary gran. a.u.v.
Vet Cat Mature Adult gran. a.u.v.

346672/VM/01-S
346668/VM/01-S
346725/VM/01-S
346685/VM/01-S
346670/VM/01-S
346684/VM/01-S
346722/VM/01-S
346731/VM/01-S

Tabulka skratiek liekových foriem:
cps. - kapsle
drg. - dražé
endo foam - pena pre intrauterinnu aplikáciu
foam - pena
gran. - granulát
gtt. - kvapky
gtt.ophth. - očné kvapky
inj. - injekcie
inj.sicc. - injekcie lyofilizované
liq. - roztok na vonkajšie použitie
lyof. - lyofilizát s iným než injekčnym spôsobom aplikácie
plv. - prášok
plv.sol. - prášok rozpustný
pst. - pasta
supp. - čapíky
supp.uter. - intrauterínne čapíky
susp. - suspenzia
tbl. - tablety
tbl.obd. - poťahované tablety
tbl.uter. - uterínne tablety
tbl.vag. - vaginálne tablety
ung. - masť
ung. opthal. - očná masť
lot. - lotion
prm. - premix
sponge - špongie
emul. - emulzia
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Vysvetlivky :
DD - dezinfekčné, dezinsekčné prípravky
DG - diagnostické prípravky
K - kozmetické prípravky
M - minerálne prípravky
P - probiotika
R - rôzne
V - vitamínové prípravky
VM - vitamínovo-mineralne prípravky
VT - veterinárna technika
Rp. - na predpis vet. lekára
-. - bez predpisu vet. lekára
MVDr. Ladislav Sovík v.r.
riaditeľ ÚŠKVBL Nitra
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S M E R N I CA
na poskytovanie štátnej podpory formou poskytovania prostriedkov na nadobudnuté záložné listy
na tovar rastlinného pôvodu z úrody roku 2003 uskladnený vo verejných skladoch
(č. 3531/2003-100)

1. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. a) a d)
zákona č. 491/2001 Z.z. a uznesenia vlády SR
č. 1302 zo 4.12.2002 časť 2, ods. II písm. d vydáva
Smernice na poskytovanie štátnej podpory formou
poskytovania prostriedkov na nadobudnuté záložné
listy na tovar rastlinného z úrody roku 2003 podľa
bodu 6 tejto smernice, uskladnený vo verejných
skladoch (ďalej len “VS“), na ktoré budú vydané skladiskové záložné listy (ďalej len „SZL“) v súlade so
zákonom č. 144/1998 Z.z.. Zoznam vybratých a akceptovaných verejných skladov, do ktorých bude
možné tovar uskladniť a s ktorými bude mať agentúra podpísané zmluvy o súčinnosti pri poskytovaní
štátnej podpory, bude zverejnený na internetovej
stránke Intervenčnej poľnohospodárskej agentúry
SR (ďalej len „IPA SR“).
2. Touto smernicou sa určuje systém podpory.
Predmetom podpory je poskytovanie
a) prostriedkov na nadobudnuté záložné listy na tovar rastlinného pôvodu z úrody roku 2003 uskladnený vo VS,
b) podpory časti skladovacích nákladov pre ukladateľa – pestovateľa,
c) podpory na čiastočnú úhradu úrokov na podporu
na SZL podľa § 16 výnosu MP SR č. 148/2003100.
3. Príjemcom podpory podľa bodu 2 môže byť
iba ukladateľ tovaru (špecifikovaného v bode 6),
ktorý tento tovar vypestoval – pestovateľ a uložil
v súlade so zákonom č. 144/1998 Z. z. do VS, ktorý
bol vybratý a akceptovaný poskytovateľom podpory.
Ukladateľovi nebude poskytnutá podpora v prípade,
že má záväzky voči IPA SR alebo iné záväzky, ktoré
boli predmetom štátnej podpory. IPA SR si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu o poskytnutí štátnej
podpory aj s pestovateľom, ktorý záväzky zo SZL
úrody r. 2002 nezaplatil v lehote splatnosti.
4. Poskytovateľom podpory je:
a) IPA SR v prípade poskytovania štátnej podpory
formou poskytovania prostriedkov na nadobudnutý záložný list na tovar uskladnený vo VS,
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b) IPA SR v prípade poskytovania podpory časti
skladovacích nákladov na tovar uskladnený vo
VS,
c) Ministerstvo pôdohospodárstva SR v prípade
čiastočnej úhrady úrokov z pôžičiek na SZL podľa
§ 16 výnosu MP SR č. 148/2003-100.
5. Zmluvné strany IPA a pestovateľ – prvovýrobca uzatvoria zmluvu o poskytnutí štátnej podpory formou poskytnutia prostriedkov na nadobudnuté
záložné listy na tovar rastlinného pôvodu z úrody
roku 2003 uskladnený v akceptovaných verejných
skladoch.
6. Na základe uzatvorenej zmluvy, odovzdania
časti skladiskového záložného listu – záložného
listu a kópií príjemky a rozborového listu agentúra
poskytne pestovateľovi štátnu podporu na zásoby
uskladnených rastlinných komodít vo vybraných verejných skladoch. Agentúra poskytne štátnu podporu pestovateľovi na rastlinné komodity z úrody
roku 2003, ktoré spĺňajú nasledovné kvalitatívne parametre:
-

-

potravinárska pšenica - STN 46 1100-2: 2003,
trieda kvality A
vlhkosť
14,0 %
objemová hmotnosť
min. 760 g/l
obsah dusíkatých látok
v sušine
min. 11,5 %
sedimentačný index
podľa Zelenyho
min. 25 ml
číslo poklesu v šrote
min. 220 s
nečistoty spolu
max. 5 %
potravinárska kukurica - STN 46 1100-8
sladovnícky jačmeň - STN 46 1100-5
potravinárska raž - STN 46 1100-4
kŕmna raž - STN 46 1200-11
kŕmna pšenica - STN 46 1200-2
kŕmny jačmeň - STN 46 1200-3
kŕmna kukurica - STN 46 1200-6.

7. Výškou štátnej podpory sa rozumie hodnota
záložnej pohľadávky, ktorá bude vyznačená na záložnom liste. IPA SR bude akceptovať iba záložné
listy, na ktorých bude vyplnená

a) hodnota tovaru minimálne 120 % z vyhlásenej
akceptačnej hodnoty; poistná hodnota musí byť
na záložnom liste uvedená v Sk/t príslušnej komodity; poistná hodnota sa musí uviesť na príslušnej predtlači skladiskového záložného listu,
b) hodnota záložnej pohľadávky (ako násobok
príslušnej akceptačnej hodnoty a uskladnených
ton)
podľa hodnôt v nižšie uvedenej tabuľke. Úrok zo štátnej podpory bude platený vopred z čerpanej podpory
za obdobie vyznačené na záložnom liste v nadväznosti na podmienky uzatvorenej zmluvy o štátnej
podpore. Agentúra poskytne štátnu podporu v týchto
výškach:
komodita

štátna podpora
(akceptačná hodnota)

potravinárska pšenica “A“
potravinárska kukurica
potravinárska raž
sladovnícky jačmeň
kŕmna raž
kŕmna pšenica
kŕmny jačmeň
kŕmna kukurica

3
3
3
3
2
2
2
2

500.000.000.500.700.700.700.700.-

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

Agentúra bude poskytovať štátnu podporu do
max. výšky čerpania úveru 1,8 mld. Sk.
IPA SR môže odoprieť od jedného ukladateľa SZL,
ktorý je vystavený na viac ako 10 mil. Sk, alebo
viac SZL, ktorých úhrnná záložná pohľadávka je cez
10 mil. Sk a majú splatnosť v priebehu 30 dní.
V prípade prudkého poklesu trhovej ceny uloženej
komodity je ukladateľ povinný na požiadanie IPA
SR doplniť zábezpeku v nadväznosti na podmienky
zmluvy o poskytnutí štátnej podpory.
8. Agentúra môže poskytnúť ukladateľovi, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytnutí štátnej podpory a splnil všetky podmienky a náležitosti tejto
smernice, aj podporu časti skladovacích nákladov
nasledovne:
-

naskladnenie
skladovanie
(do 3 mesiacov – 100 %)

poru časti skladovacích nákladov nevyplatiť. Na nové prolongačné skladiskové záložné listy sa už
nevzťahujú ustanovenia čl. 8.
9. Zmluvu o poskytnutí štátnej podpory formou
poskytnutia prostriedkov na nadobudnuté záložné
listy z prostriedkov agentúry je možné uzatvoriť na
hustosiate obiloviny do 30.09.2003, na kukuricu do
30.11. 2003.
10. Skladiskový záložný list môže byť vystavený max. s konečnou splatnosťou do 30. 06.
2004
2004. Pestovateľ, v prípade problémov s predajom
a speňažením uloženého tovaru, môže písomne požiadať agentúru minimálne sedem dní pred splatnosťou o prolongáciu skladiskového záložného listu.
Agentúra ukladateľovi prolongáciu umožní
umožní. Na
olongáciou sa
prolongáciu nie je právny nárok. Pr
Prolongáciou
rozumie vydanie nového skladiskového záložného listu podľa § 16 zákona č. 144/1998 Z. z..
Ukladatelia zaplatia agentúre zmluvne stanovené
úroky za obdobie od dňa vystavenia do dňa splatnosti prolongačného skladiskového záložného
listu vopred.
11. Pestovateľ ako prvý prevodca môže predčasne zaplatiť záložnú pohľadávku pred dňom splatnosti záložnej pohľadávky, pričom nemá nárok na
vrátenie úroku.
12.Ak IPA SR poskytne pestovateľovi štátnu
podporu formou poskytnutia prostriedkov na nadobudnuté záložné listy na tovar rastlinného pôvodu
z úrody roku 2003 uskladnený vo VS, má právo na
zaplatenie peňažnej sumy na ňom uvedenej (záložná
pohľadávka) a na zaplatenie úrokov z nej od ukladateľa bez ohľadu na iné kúpnopredajné vzťahy medzi ukladateľom a inou osobou. Ako majiteľ záložného listu má na úhradu svojej pohľadávky zo záložného listu s príslušenstvom právo požadovať predaj
tovaru podľa zákona č. 144/1998 Zb. alebo ho prevziať. Ak nebude záložná pohľadávka ku dňu splatnosti zaplatená, agentúra ako záložný veriteľ, tovar
buď predá alebo prevezme do svojich zásob.

85,70 Sk/t
29,90 Sk/t.mesiac

Ukladateľ je povinný agentúre predložiť žiadosť
najneskôr do jedného mesiaca od lehoty splatnosti
záložnej pohľadávky o poskytnutie podpory časti
skladovacích nákladov písomne s dokladom o zaplatení záložnej pohľadávky agentúre a skladného skladovateľovi. V prípade, že záložná pohľadávka nebola splatená v zmluvne stanovenom termíne splatnosti, alebo žiadosť o podporu časti skladovacích
nákladov nebola predložená do jedného mesiaca od
lehoty splatnosti, agentúra si vyhradzuje právo pod-

13. IPA SR má právo zastaviť uzatváranie zmlúv
o poskytovaní štátnej podpory poskytovaním prostriedkov na nadobudnuté záložné listy v prípade,
že celkový objem bude presahovať zdrojové možnosti agentúry a z iných dôvodov, ktoré by mohli
narušiť, obmedziť alebo ovplyvniť trh s príslušnou komoditou i pred termínmi stanovenými v týchto zásadách.
14.Všetky dokumenty a informácie, týkajúce
sa uplatňovania tejto smernice, budú zverejnené
a aktualizované na webovej stránke IPA SR:

37

www.ipasr.sk, kontaktným miestom pre informácie
IPA SR Keruľ: tel. 02/59266315, fax 02/59266320,
mail kerul@sftr.sk a pre dohodnutie termínov podpisov zmlúv p. Parízeková: tel. 02/59266315-6.
Žiadosť a zmluvu je možné poslať aj elektronickou
formou. Agentúra na vyžiadanie elektronicky pošle
mailový formulár, tento formulár ukladateľ vyplní
a elektronicky vráti na agentúru. Agentúra prichystá
a mailom odošle zmluvu, ktorú ukladateľ vytlačí
a podpíše (notárom overené podpisy) a so všetkými
podpornými dokladmi zabezpečí doručenie (napr.
pracovník verejného skladu prinesie všetky doklady,
spracované za určité obdobie) na adresu agentúry:
IPA SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

ukladateľov, VS, objemoch uskladnených tovarov
na SZL (včítane komerčných systémov). Verejné
sklady sú preto povinné podľa § 8, ods. 2 zákona
č. 491/2001 Z.z. poskytovať pre IPA SR údaje v štruktúre a termínoch podľa ustanovení zmluvy o súčinnosti.

15.IPA SR spravuje systém informácií o poskytnutých štátnych podporách a pôžičkách, zoznamoch

M inister
Zsolt Simon, vv.r
.r
.r..
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16.Celý systém, upravený touto smernicou, bude
v súlade so znením zákona č. 144/1998 Z.z. kontrolovaný MP SR s tým, že bude stanovený kontrolný režim na jednotlivé verejné sklady (prevádzkovateľov) a prípadné nálezy môžu byť dôvodom pre
odňatie osvedčenia na prevádzkovanie verejného
skladu.

