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VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo dòa 23. júna 2004 è. 1685/2004-100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca
ovocné demy, rôsoly, marmelády a sladené gatanové pyré
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky pod¾a § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z.z.
o potravinách ustanovujú:

TRETIA ÈAS
OSOBITNÉ POIADAVKY
TRIDSIATA DRUHÁ HLAVA
1

OVOCNÉ DEMY, RÔSOLY,
MARMELÁDY A SLADENÉ GATANOVÉ
PYRÉ
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Táto hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky (ïalej len potravinový kódex) sa
vzahuje na výrobu, dovoz, manipuláciu a na uvádzanie do obehu týchto výrobkov z ovocia:
a) demy,
b) extrademy (výberové demy),
c) rôsoly (elé),
d) extrarôsoly (extraelé),
e) marmelády,
f) sladené gatanové pyré.
(2) Ak sa v tejto hlave potravinového kódexu
neustanovuje inak, vzahujú sa na výrobu a na dovoz ovocných demov, rôsolov, marmelád a sladeného gatanového pyré, na manipuláciu s nimi
a na ich uvádzanie do obehu ustanovenia prvej èasti
a druhej èasti potravinového kódexu.
(3) Táto hlava potravinového kódexu sa nevzahuje na výrobky urèené na výrobu jemných pekárskych výrobkov, cukrárskych výrobkov a trvanlivého peèiva.
§2
Vymedzenie pojmov
(1) Ovocím na úèely tohto výnosu sú èerstvé,
zdravé plody bez znakov kazenia, s obsahom vetkých podstatných zloiek a dostatoène zrelé na
pouitie, oèistené, po odstránení kazov, povrchových alebo nejedlých (vrchných a spodných) èastí.
(2) Za ovocie sa na úèely tohto výnosu povaujú
aj rajèiaky, jedlé èasti stoniek rebarbory, mrkva,
sladké zemiaky, uhorky, tekvica, dyne a cukrové
melóny a ïumbier (zázvor). Ïumbier je jedlý koreò
rastliny ïumbier v èerstvom stave alebo konzervovanom stave, a to suený alebo konzervovaný v sirupe.
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(3) Ovocná pulpa alebo duina je poívate¾ná
èas celých plodov ovocia, pod¾a potreby zbavená
kôry, upky, semien, kôstok a podobne, ktorá môe by plátkovaná alebo drvená, nie vak spracovaná na pretlak.
(4) Ovocný pretlak (dreò, pyré) je jedlá èas
celého ovocia, pod¾a potreby zbavená kôry, upky, semien, kôstok a podobne, ktorá je spracovaná
na pretlak pasírovaním alebo podobným procesom.
(5) Vodný extrakt z ovocia je vodný výluh
z ovocia, ktorý okrem strát nevyhnutných pri riadnom spracúvaní obsahuje vetky vo vode rozpustné
zloky pouitého ovocia.
(6) Dem je zmes cukrov, pulpy alebo pretlaku
z jedného druhu ovocia alebo viacerých druhov
ovocia a vody, spracovaná do vhodnej zrôsolovatenej konzistencie. Citrusový dem mono vyrobi aj z celého ovocia narezaného na pásy alebo
na plátky.
(7) Extradem je zmes cukrov, nezahustenej
(nekoncentrovanej) pulpy z jedného druhu ovocia
alebo z viacerých druhov ovocia a vody, spracovaná do vhodnej zrôsolovatenej konzistencie.
(8) Rôsol (elé) a extrarôsol (extraelé) je vhodne zrôsolovatená zmes cukrov a avy alebo vodného extraktu z jedného druhu ovocia alebo viacerých druhov ovocia.
(9) Marmeláda je zmes vody, cukru a jedného
produktu alebo viacerých produktov získaných
z citrusového ovocia, ako sú pulpa, pretlak, ava,
vodný extrakt a upa, privedená do vhodnej zrôsolovatenej konzistencie. Ak výrobok neobsahuje
nerozpustnú hmotu okrem prípadných malých
mnostiev jemných plátkov upy, mono poui
názov rôsolová marmeláda.
(10) Sladené gatanové pyré je zmes vody,
cukru a pretlaku (pyré) z gatana jedlého (Castanea sativa), spracovaná do vhodnej konzistencie.

§3
Poiadavky na zloenie
(1) Najmenie mnostvá ovocia pouité na výrobu 1 kg hotových výrobkov pod¾a § 1 ods. 1
sú uvedené v prílohe è. 1.
(2) Extradem zo ípok a extradem bez obsahu semiaèok z malín, èerníc (ostruín), èiernych
ríbezlí, èuèoriedok a èervených ríbezlí mono vyrobi úplne alebo èiastoène z nezahusteného pretlaku (drene) prísluných plodov.
(3) Citrusový extradem mono vyrobi z celého ovocia narezaného na pásy alebo na plátky.
(4) Na výrobu extrademu a extrarôsolu sa
v zmesi nesmú pouíva jablká, hruky, slivky s neodde¾ujúcimi sa kôstkami, cukrové melóny, dyne,
hrozno, tekvica, uhorky a rajèiaky.
(5) Výrobky pod¾a § 1 ods. 1 musia ma obsah
rozpustnej suiny stanovenej refraktometricky
najmenej 60 % okrem tých výrobkov, v ktorých
sú cukry úplne alebo èiastoène nahradené náhradnými sladidlami.
§4
Suroviny, prísady a prídavné látky
(1) Na výrobu výrobkov pod¾a § 1 ods. 1 mono pouíva ovocie, ovocnú pulpu alebo duinu,
ovocný pretlak a vodný extrakt pod¾a § 2 ods. 1
a 5.
(2) Na výrobu výrobkov pod¾a § 1 ods. 1
mono pouíva aj
a) cukry1),
b) fruktózový sirup,
c) cukor získaný (extrahovaný) z ovocia,
d) hnedý cukor.
(3) Okrem surovín pod¾a odsekov 1 a 2 mono
pouíva na výrobu výrobkov pod¾a § 1 ods. 1
1)

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla
2004 è. 978/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca niektoré cukry
(oznámenie è. 327/2004 Z. z.).

prídavné látky2) a tieto ïalie prísady a prídavné
látky:
a) med3) vo vetkých výrobkoch ako úplnú alebo
èiastoènú náhradu cukrov,
b) ovocnú avu len v deme,
c) avu z citrusových plodov vo výrobkoch získaných z iných druhov ovocia ako citrusové,
a to len v deme, extrademe, rôsole a extrarôsole,
d) avy z èervených plodov len v deme a extrademe vyrobenom zo ípok, jahôd, malín,
egreov, èervených ríbezlí, sliviek a rebarbory,
e) avu z èervenej repy (cvikly) len v deme
a rôsole vyrobenom z jahôd, malín, egreov, èervených ríbezlí a sliviek,
f) esenciálne oleje z citrusových plodov len v marmeláde a rôsolovej marmeláde,
g) jedlé oleje a tuky ako odpeòovaèe vo vetkých
výrobkoch,
h) tekutý pektín vo vetkých výrobkoch,
i) citrusové upy v deme, extrademe, rôsole
a extrarôsole,
j) listy pelargónie (Pelargonia odoratissima)
v deme, extrademe, rôsole alebo extrarôsole, ak sú vyrobené z dúl,
k) liehoviny, víno a likérové víno, orechy, aromatické byliny, korenie, vanilka a vanilkové extrakty vo vetkých výrobkoch,
l) vanilín vo vetkých výrobkoch.
(4) Suroviny pod¾a odseku 1 mono spracúva
alebo upravova týmito spôsobmi:
a) zohriatím, vychladením alebo zmrazením,
b) sublimaèným suením, lyofilizáciou (suením za
zmrazeného stavu),
c) zahusovaním (koncentrovaním) na technicky
monú mieru,
d) pouitím oxidu sirièitého (E 220) alebo jeho solí
(E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 a E 227)
ako pomocného prostriedku na výrobu, prièom
nesmie by presiahnuté najvyie prípustné
2)

3)

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 608/5/
2004-100 z 15. marca 2004, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné
látky v potravinách (oznámenie è. 242/2004 Z. z.).
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla
2004 è. 1188/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca med (oznámenie è. 326/2004 Z. z.).
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mnostvo oxidu sirièitého v hotových výrobkoch pod¾a osobitného predpisu2); túto úpravu
nemono poui pre suroviny pouívané pri
výrobe extrademov a extrarôsolov.
(5) Marhule a slivky na výrobu demu mono
spracúva okrem sublimaèného suenia tie inými
procesmi suenia.
(6) Citrusovú kôru mono konzervova v slanom roztoku (so¾anke).
§5
Oznaèovanie

fraktometrické stupne; ak ide o výrobky, ktoré
majú v oznaèení uvedenú výivovú hodnotu
v súvislosti s výivovým tvrdením pre cukry pod¾a osobitného predpisu4), nemusí sa mnostvo
cukru osobitne uvádza.
(4) Údaje pod¾a odseku 4 sa uvádzajú v tom
istom zornom poli ako názov výrobku jasne vidite¾ným písmom.
(5) Ak je zvykový obsah oxidu sirièitého
v hotových výrobkoch viac ako 10 mg.kg-1, jeho
prítomnos sa musí uvádza v zozname zloiek.
§6
Preberanie

(1) Názvy výrobkov pod¾a § 1 ods. 1 a prílohy
è. 1 sa vzahujú len na výrobky v nich uvedené
a pouívajú sa na ich oznaèovanie pri ich uvádzaní
do obehu; mono ich vak tie pouíva v súlade
so zauívanou praxou ako súèas názvu iných výrobkov, ktoré nemono zameni s výrobkami pod¾a § 1 ods. 1 a prílohy è. 1.

Týmto výnosom sa preberá právny predpis
Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe è. 2.

(2) Názvy výrobkov pod¾a § 1 ods. 1 sa doplnia
uvedením druhu alebo druhov pouitého ovocia
v klesajúcom poradí pod¾a hmotnosti pouitých
surovín. Ak ide o výrobky vyrobené z troch druhov
ovocia alebo viac druhov ovocia, mono vymenovanie pouitých druhov ovocia v názve výrobku
nahradi slovami zmes ovocia, mieané ovocie
alebo podobnou formuláciou, alebo poètom druhov pouitého ovocia.

Ovocné demy, rôsoly, marmelády a gatanové
pyré mono oznaèova pod¾a doterajích predpisov5) do 31. decembra 2004 a uvádza do obehu
do vypredania ich zásob okrem výrobkov pod¾a
prílohy è. 1 èas marmelády body 1, 2 a) a b)
a 3, ktoré mono uvádza do obehu pod názvom
marmeláda len na území Slovenskej republiky.

(3) V oznaèení výrobkov uvedených v § 1 ods.
1 a prílohe è. 1 sa musí uvádza
a) mnostvo pouitého ovocia na 100 g hotového
výrobku, a to slovami pripravené (vyrobené)
z g ovocia na 100 g; ak sa na výrobu pouil
vodný extrakt z ovocia, uvádza sa mnostvo
ovocia po odpoèítaní hmotnosti vody pouitej
na prípravu vodného extraktu,
b) celkové mnostvo cukru slovami celkové
mnostvo (celkový obsah) cukru g na 100 g,
prièom uvedené èíslo predstavuje hodnotu
stanovenú refraktometricky pri 20 °C v hotovom výrobku; povolená odchýlka od deklarovanej hodnoty mnostva cukru je ± 3 re-
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§7
Prechodné ustanovenie

§8
Zrušovacie ustanovenie
Zruuje sa § 2 ods. 16 a 18 a 21, § 4 písm. b)
a f), § 5 ods. 1, 6 a 9, § 6 ods. 8 a 11 a v prílohe

4)

5)

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
è. 1519/2002-100 z 12. marca 2002, ktorým sa ustanovuje
rozsah výivového tvrdenia, spôsob uvádzania výivovej hodnoty potravín a spôsob jej výpoètu (oznámenie è. 394/2002
Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 2743/2002-100.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája
2001 è. 787/1/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca spracované
ovocie a spracovanú zeleninu (oznámenie è. 194/2001 Z. z.).

è. 1 poiadavky na najmenie mnostvá ovocia
alebo zeleniny na výrobu 1 kg hotového výrobku
pre marmeládu, extradem, dem, extrarôsol, rôsol
a gatanové pyré výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2001
è. 787/1/2001-100, ktorým sa vydáva hlava
Potravinového kódexu Slovenskej republiky upra-

vujúca spracované ovocie a spracovanú zeleninu
(oznámenie è. 194/2001 Z. z.).
§9
Úèinnos
Tento výnos nadobúda úèinnos 1. augusta
2004.

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky

Rudolf Zajac, v. r.

Zsolt Simon, v. r.
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Príloha č.1
k hlave tretej časti
potravinového kódexu
Najmenšie množstvá ovocia na výrobu 1 kg hotového výrobku
Výrobok
1.
a)
b)
c)
d)
e)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.
a)
b)
c)
d)
e)
5.

Džem
všeobecne
červené ríbezle, jarabina, rakytník
rešetliakový (Hippophae rhamonides),
čierne ríbezle, šípky a dule
ďumbier (zázvor)
kešu - jablká
plody mučenky
Extradžem
všeobecne
červené ríbezle, jarabina, rakytník
rešetliakový (Hippophae rhamonides),
čierne ríbezle, šípky a dule
ďumbier (zázvor)
kešu - jablká
plody mučenky
Rôsol (želé)
všeobecne
červené ríbezle, jarabina, rakytník
rešetliakový (Hippophae rhamonides),
čierne ríbezle, šípky a dule
ďumbier (zázvor )
kešu - jablká
plody mučenky
Extrarôsol (extraželé)
všeobecne
červené ríbezle, jarabina, rakytník
rešetliakový (Hippophae rhamonides),
čierne ríbezle, šípky a dule
ďumbier (zázvor)
kešu - jablká
plody mučenky
Marmeláda
citrusové plody

6. Sladené gaštanové pyré

Množstvo ovocia
najmenej v g
350

Poznámka
.
Ovocie vo forme pulpy
alebo pretlaku

250
150
160
60
450
350
250
230
60
350
250
150
160
60
450
350

Ovocie vo forme pulpy,
okrem šípkového extradžemu a extradžemu bez
semiačok z malín, černíc,
čiernych ríbezlí,
čučoriedok a červených
ríbezlí, ktoré možno
vyrábať z pretlaku.
Ovocie vo forme šťavy
alebo vodného extraktu
z ovocia
(uvedené množstvá sú po
odpočítaní hmotnosti vody
potrebnej na výrobu
extraktu)

Ovocie vo forme šťavy
alebo vodného extraktu
z ovocia
(uvedené množstvá sú po
odpočítaní vody potrebnej
na výrobu extraktu)

250
230
60
200

z toho najmenej 75 g môže
pochádzať
z endokarpu

380

7. Ak ide o zmes dvoch druhov ovocia alebo viac druhov ovocia, možno množstvo uvedené
v tabuľke znížiť proporcionálne k percentu použitých druhov ovocia
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Príloha è. 2
k dvadsiatej hlave tretej èasti
potravinového kódexu
Zoznam preberaných právnych predpisov Európskych spoloèenstiev a Európskej únie
Smernica Rady 2001/113/EC z 20. decembra 2001 vzahujúca sa na ovocné demy, rôsoly a marmelády
a sladené gatanové pyré urèené na ¾udskú spotrebu (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 010,
12. 1. 2002).
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KALENDÁR
výstav a ve¾trhov na rok 2004

Pri výbere výstav a ve¾trhov na rok 2004 na
oficiálnu úèas Slovenskej republiky v zahranièí sa
vychádzalo z urèitej tradície, ale hlavne zo stratégie
obchodnej politiky rezortu pôdohospodárstva
a poiadaviek podnikate¾ských zväzov a zdruení.
Na prahu vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie je nevyhnutné, aby sa podnikate¾ské
subjekty v dostatoènom rozsahu prezentovali na
agropotravinárskych výstavách a ve¾trhoch a preukázali sa ako rovnocenní zároveò prestínou záleitosou krajiny a vedie k budovaniu imidu
krajiny.
Pod¾a svojho charakteru niektoré ve¾trhy a výstavy slúia výhradne na odbornú prezentáciu jednotlivých výrobkových skupín ako Salima Brno,
iné majú skôr spoloèensko - spotrebite¾ský charakter ako Grüne Woche Berlín.
Zoh¾adòujúc tieto aspekty bol zostavený tento
kalendár výstav a ve¾trhov na rok 2004:
Finanèná podpora úèasti na týchto výstavách
sa poskytuje vo výke 60 % (Nemecká spolková
republika) a 40 % (Èeská republika) z nákladov
za prenájom plochy a technickú realizáciu.
V roku 2003 bol na základe prijatého plánu
èinnosti verejným obstarávaním vybraný vizuál
a zároveò realizátor národných expozícií rezortu
na obdobie dvoch rokov 2004 a 2005.
Podmienky garantujúce poadovanú úroveò
národnej expozície sú
a) celková plocha národnej expozície minimálne
150 m2,
b) úèas vystavovate¾ov formou národnej expozície s minimálnou plochou 15 m2 s prepojením
na technicko-obsluné zázemie expozície, na
nákladoch ktorého sa vystavovatelia podie¾ajú
pomerne,
c) jednotný reprezentatívny vizuál expozície.

8

MEDZINÁRODNÝ ZELENÝ TÝDEÒ
Berlín, Nemecko
16. - 25. január 2004
69. výstava po¾nohospodárstva, potravinárstva
a záhradníctva
Charakteristika výstavy:
 výstavná plocha - 114 tis m2,
 poèet pavilónov - 26,
 poèet vystavovate¾ov  1.581 z 55 krajín,
 poèet návtevníkov - 470 tisíc - z toho 100 tisíc
registrovaných odborníkov, 4 000 akreditovaných novinárov zo 70 krajín,
 komoditná truktúra výstavy - po¾nohospodárstvo, potravinárstvo a záhradníctvo, prezentácia typických prvkov regiónov.
Výstava je kadoroène miestom stretnutia
najvyích predstavite¾ov hospodárskeho a politického ivota celého sveta, ponúka iroký preh¾ad
vývoja v oblasti po¾nohospodárstva a potravinárskeho priemyslu a je vhodným miestom na pevné zastúpenie slovenského potravinárskeho priemyslu.
V roku 2004 sa v národnej expozícii prezentuje
celkom 16 spoloèností na ploche 144 m2 - tyri
mliekárenské spoloènosti a Slovenský mliekarensky zväz; spracovávate¾ mäsa, dve hydinárske
spoloènosti; pivovar; vinársky podnik; mlynskopekárenský kombinát; spracovávate¾ medu; minerálne vody; Agentúra pre rozvoj vidieka  vidiecky
turizmus.
SALIMA Brno, Èeská republika
2. - 5. marec 2004
Charakteristika výstavy:
 výstavná plocha - 26,6 tis m2,

 poèet pavilónov - 15,
 poèet vystavovate¾ov - 1009 firiem z 21 krajín,
zahranièná úèas - 28 %,
 poèet návtevníkov - 52 tisíc z 51 krajín vysoká úèas z okolitých krajín - Maïarsko,
Po¾sko, Rakúsko, Rusko, Ukrajina a Pobaltské krajiny,
 komoditná truktúra výstavy - spracovanie
mäsa, mliekarstvo, ovocinárstvo a zeleninárstvo, nápojový priemysel, pekárenský priemysel, vinohradníctvo a víno.
Od roku 2002 sa výstava uskutoèòuje s dvoj-

roèným cyklom, má vysoko odborný kontraktaèný charakter. V prvé dva dni je otvorená len
pre odbornú verejnos. Súèasou výstavy Salima
je nápojová výstava Pivex. Novinkou výstavy je
Fórum dodávate¾ov rýchloobrátkového tovaru.
V roku 2004 v národnej expozícii Slovenskej
republiky sa prezentuje spolu 11 spoloèností na
ploche 220 m2 - výrobca rastlinných olejov a tukov; traja spracovávatelia ovocia a zeleniny konzervovanej a mrazenej; výrobca majonéz; výrobca
pekárenských výrobkov a cestovín; spracovate¾
medu a výrobca cukrárenských výrobkov.
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USMERNENIE
na poskytovanie finanèných prostriedkov za úèas na výstavách
Grüne Woche Berlín a Salima Brno v roku 2004

(1) Intervenèná agentúra (ïalej len agentúra)
na základe zriaïovacej listiny 826/2004-250 zo
dòa 8. januára 2004 a pod¾a schváleného kalendára výstav a ve¾trhov na rok 2004 poskytne finanèné prostriedky za úèas na výstavách Grüne
Woche Berlín a Salima Brno v roku 2004.
(2) Finanèné prostriedky sa poskytujú na èiastoènú kompenzáciu týchto nákladov spojených s
výstavou pri úèasti formou národnej expozície
a) prenájom výstavných plôch,
b) technická realizácia výstavnej expozície.
(3) Za náklady na technickú realizáciu sa povauje výstavba výstavného stánku, vrátane jeho
prenájmu a prenájmu jeho vybavenia, grafickej
úpravy a technického zabezpeèenia expozície
(prívod vody, elektriny a pod.).

(4) iados o poskytnutie finanèných prostriedkov (ïalej len iados) predkladá iadate¾
podnikajúci v po¾nohospodárstve a potravinárstve
agentúre do 31. júla 2004.
(5) Finanèné prostriedky agentúra poskytne na
základe iadosti právnickej osobe so sídlom na
území Slovenskej republiky alebo fyzickej osobe
s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
(6) iados obsahuje
a) meno iadate¾a a jeho identifikaèné údaje,
b) IÈO, ak ide o právnickú osobu, rodné èíslo
pre fyzické osoby,
c) bankové spojenie iadate¾a, kontaktné telefonické a faxové spojenie, e-mail,
d) poadovanú výku finanèných prostriedkov
v zmysle schváleného kalendára výstav a ve¾trhov na rok 2004.
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(7) Prílohou iadosti je:
a) originál alebo overená kópia výpisu z obchodného registra alebo výpisu zo ivnostenského
registra nie starí ako jeden mesiac,
b) predmetné faktúry (daòový doklad) a doklady
o ich úhrade (overený výpis z úètu),

c) kópia zmluvy uzavretá s realizátorom národnej
expozície.
(8) Agentúra uzatvorí s oprávneným iadate¾om
zmluvu o poskytovaní finanèných prostriedkov.
Mgr. Peter Horváth, v. r.
riadite¾ Intervenènej agentúry
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PODMIENKY
na poskytovanie finanèných prostriedkov na nadobudnuté skladiskové
záloné listy na tovar rastlinného pôvodu z úrody roku 2004 uskladnený
vo verejných skladoch

Intervenèná agentúra na základe zriaïovacej
listiny è. 826/2004-250 zo dòa 8. januára 2004
na vykonanie niektorých ustanovení zákona è. 144/
1998 Z. z. o skladiskovom zálonom liste, tovarovom zálonom liste a o doplnení niektorých ïalích
zákonov a v súlade so zmluvou o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a pokynu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
vydáva tieto podmienky:
(1) Intervenèná agentúra (ïalej len agentúra)
bude poskytovate¾om finanèných prostriedkov
a) na nadobudnuté skladiskové záloné listy na
tovar rastlinného pôvodu z úrody roku 2004
uskladnený vo verejných skladoch formou
krátkodobých návratných finanèných pôièiek,
b) na úhradu èasti skladovacích nákladov ukladate¾a. Ukladate¾om sa rozumie slovenský prvovýrobca (ïalej len prvovýrobca).
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(2) Prvovýrobcovi sa neposkytnú finanèné
prostriedky, ak má voèi agentúre záväzok po lehote
splatnosti.
(3) Zmluvné strany agentúra a prvovýrobca
uzatvoria zmluvu o poskytnutí finanèných prostriedkov na nadobudnuté skladiskové záloné listy
na tovar rastlinného pôvodu z úrody roku 2004
uskladnený vo verejných skladoch (ïalej len zmluva).
(4) Agentúra poskytne finanèné prostriedky
prvovýrobcovi na rastlinné komodity z úrody roku
2004, ktoré spåòajú nasledovné kvalitatívne parametre
- potravinárska penica - STN 46 1100-2: 2003,
trieda kvality A
- potravinárska kukurica - STN 461100-8
- sladovnícky jaèmeò - STN 46 1100-5

-

potravinárska ra - STN 46 1100-4
kàmna ra - STN 46 1200-11
kàmna penica - STN 46 1200-2
kàmny jaèmeò - STN 46 1200-3
kàmna kukurica - STN 46 1200-6.

(5) Výkou finanèných prostriedkov sa rozumie
hodnota zálonej poh¾adávky, ktorá je vyznaèená
na skladiskovom zálonom liste. Agentúra bude
akceptova iba skladiskový záloný list, na ktorom
bude vyplnená
a) hodnota tovaru minimálne 120 % z vyhlásenej
akceptaènej hodnoty. Poistná hodnota je na
skladiskovom zálonom liste uvedená v Sk/t
príslunej komodity. Poistná hodnota sa uvádza
na príslunej predtlaèi skladiskového záloného
listu.
b) hodnota zálonej poh¾adávky (ako násobok
príslunej akceptaènej hodnoty a uskladnených
ton) pod¾a hodnôt v niie uvedenej tabu¾ke.
Úrok z finanèných prostriedkov bude platený
vopred z èerpaných finanèných prostriedkov za
obdobie vyznaèené na skladiskovom zálonom
liste v nadväznosti na podmienky zmluvy. Agentúra
poskytne finanèné prostriedky v týchto výkach
Komodita

Akceptaèná
hodnota

potravinárska penica A
potravinárska kukurica

3 500.- Sk/t
3 000.- Sk/t

potravinárska ra
sladovnícky jaèmeò

2 700.- Sk/t
3 500.- Sk/t

kàmna ra
kàmna penica

2 700.- Sk/t
3 000.- Sk/t

kàmny jaèmeò
kàmna kukurica

3 000.- Sk/t
3 000.- Sk/t

Agentúra poskytuje finanèné prostriedky do
maximálnej výky èerpania revolvingového úveru
1,5 mld. Sk. Agentúra môe odoprie skladiskový
záloný list od jediného prvovýrobcu, ktorý je vystavený na viac ako 10 mil. Sk alebo viac skladiskových záloných listov od jediného prvovýrobcu, ktorých úhrnná záloná poh¾adávka presahuje 10 mil. Sk a má splatnos do 30 dní.

(6) Agentúra môe na základe súhlasu zriaïovate¾a poskytova prvovýrobcovi, s ktorým má
uzatvorenú zmluvu a splnil vetky náleitosti pod¾a
týchto podmienok, finanèné prostriedky na úhradu
èasti skladovacích nákladov mimo úèelovo poskytnutých finanèných prostriedkov zo tátneho
rozpoètu po koneènom zúètovaní takto
- naskladnenie do maximálnej výky:
85,70 Sk/t.
Prvovýrobca predkladá agentúre iados písomne najneskôr do jedného mesiaca od lehoty
splatnosti zálonej poh¾adávky o poskytnutie
finanèných prostriedkov na úhradu èasti skladovacích nákladov s dokladom o zaplatení zálonej
poh¾adávky. Ak záloná poh¾adávka nebola splatená v zmluvne stanovenom termíne splatnosti,
agentúra nevyplatí finanèné prostriedky na úhradu
èasti skladovacích nákladov.
(7) Zmluvu na husto siate obilniny mono uzatvori do 30. septembra 2004 a zmluvu na kukuricu
do 30. novembra 2004.
(8) Skladiskový záloný list môe by vystavený
s koneènou splatnosou najneskôr do 30. apríla
2005. Ak vzniknú prvovýrobcovi problémy s predajom a speòaením uskladneného tovaru, môe
minimálne sedem dní pred splatnosou záloného
listu agentúru písomne poiada o prolongáciu
skladiskového záloného listu. Na prolongáciu nie
je právny nárok.
Prvovýrobca môe zaplati zálonú poh¾adávku
predèasne pred dòom splatnosti zálonej poh¾adávky, prièom nemá nárok na vrátenie úroku.
(9) Finanèné prostriedky na nadobudnuté
skladiskové záloné listy sa poskytnú len do
celkového objemu zdrojových moností agentúry.
Pôdohospodárska platobná agentúra pod¾a §
7 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 806/2004-100 z 13. apríla 2004
o podobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti
po¾nohospodárstva, potravinárstva a lesného
hospodárstva poskytne èiastkovú úhradu úrokov
z úverov na nadobudnuté skladiskové záloné listy
a tovarové záloné listy.
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(10) Vetky dokumenty a informácie, týkajúce
sa uplatòovania týchto podmienok, budú zverejnené a aktualizované na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky: www.mpsr.sk.
Kontaktným miestom na úèely získania informácií a dohodnutia termínov podpisov zmlúv je
agentúra, p. Letenayová: tel. 02/59266513, fax
02/59266511, mail natasa.letenayova@land.gov.sk.
iados a zmluvu mono posla aj elektronickou formou. Agentúra na vyiadanie elektronic-

ky pole mailový formulár, ktorý ukladate¾ vyplní
a elektronicky vráti. Agentúra prichystá a mailom
odole zmluvu, ktorú ukladate¾ vytlaèí a podpíe
(notárom overené podpisy) a so vetkými podpornými dokladmi zabezpeèí doruèenie (napr.
pracovník verejného skladu prinesie vetky doklady, spracované za urèité obdobie) na adresu
agentúry: Intervenèná agentúra, Dobrovièova 12,
813 58 Bratislava.
Mgr. Peter Horváth, v. r.
riadite¾ Intervenènej agentúry
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OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd
prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri
chránených odrôd
(z 8. júla 2004 è. 6016/2004-510)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) pod¾a § 11, § 13
ods. 2, § 16 ods. 4, § 18 ods. 1, § 18 ods. 2 a § 21
ods. 3 zákona è. 182/1989 Zb. o ochrane práv
k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 22/1996 Z. z. (ïalej len zákon) uverejòuje:
1. Pod¾a § 11 oznámenie o prevode ¾achtite¾ského osvedèenia k 30. júnu 2004 uvedené
v prílohe è. 1 od posledného uverejnenia vo
Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len vestník).
2. Pod¾a § 13 ods. 2 oznámenie o zruení ¾achtite¾ského osvedèenia k 30. júnu 2004 uvedené v prílohe è. 2 od posledného uverejnenia
vo vestníku.
3. Pod¾a § 16 ods. 4 oznámenie o vykonaní zápisu o zruení prihláky v zozname prihláok
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k 30. júnu 2004 uvedené v prílohe è. 3 od posledného uverejnenia vo vestníku.
4. Pod¾a § 18 ods. 1 zákona oznámenie o podaných prihlákach na ochranu odrody k 30. júnu 2004 uvedené v prílohe è. 4 od posledného
uverejnenia vo
5. Pod¾a § 18 ods. 2 oznámenie o zmene v osobe
prihlasovate¾a v zozname prihláok k 30. júnu
2004 uvedené v prílohe è. 5 od posledného
uverejnenia vo vestníku.
6. Pod¾a § 21 ods. 3 zákona oznámenie o udelených ¾achtite¾ských osvedèeniach k 30. júnu
2004 uvedené v prílohe è. 6 od posledného uverejnenia vo vestníku.
Ing. Ladislav Doboš, v. r.
generálny riadite¾ sekcie
po¾nohospodárstva a obchodu

Oznámenie o prevode šľachtiteľského osvedčenia k 30.6.2004

Číslo
prihlášky

Číslo šľ.
osv.

Druh

Názov

1009

122 Vika siata

TOPLESA

1518

252 Hrach siaty

JASNA

Príloha č. 1
k oznámeniu č. 6016/2004-510

Predchádzajúci majiteľ
Šľachtiteľská stanica Horná Streda a.s.
Horná Streda
Šľachtiteľská stanica Horná Streda a.s.
Horná Streda

Oznámenie o zrušení šľachtiteľského
osvedčenia k 30.6.2004
Číslo
Číslo
šľachtiteľs
prihlášky
kého

1054

186

Druh

Jahoda

Nový majiteľ odrody
SAATBAU LINZ Slovensko , spol. s r.
o. Trnava
SAATBAU LINZ Slovensko , spol. s r.
o. Trnava

Dátum
prevodu
14.6.2004
14.6.2004

Príloha č. 2
k oznámeniu č. 6016/2004-510
Názov

ONEBOR

Majiteľ odrody
C.I.V. Conzorcio Italiano Vivaisti, Loc.
Boatone 44 020 s. Guiseppe di Comacchio
FE

Dátum zrušenia

17.6.2004
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Oznámenie o vykonaní zápisu o zrušení prihlášky v zozname prihlášok k 30.6.2004

Číslo
prihlášky

Druh

Názov

Majiteľ odrody
Plant Select, s.r.o. Hrubčice, Bedihošť
Hettema Zonen Kweekbedrijf, Emmeloord
SATIVA Keřkov a.s. Havlíčkuv Brod
SATIVA Keřkov a.s. Havlíčkuv Brod
Cebeco Zaden B.V. P.O.Box 182, Blaak 31,
ROTTERDAM
Cebeco Zaden B.V. P.O.Box 182, Blaak 31,
ROTTERDAM
Cebeco Zaden P.O.Box 1000 Vlijmen
Cebeco Zaden P.O.Box 1000 Vlijmen
Cebeco Zaden P.O.Box 1000 Vlijmen
Cebeco Zaden P.O.Box 1000 Vlijmen
Cebeco Zaden P.O.Box 1000 Vlijmen
Cebeco Zaden P.O.Box 1000 Vlijmen

Príloha č. 3
k oznámeniu č. 6016/2004-510
Dátum zrušenia

1441
1021
1147
1221

Jačmeň jarný
Zemiak
Zemiak
Zemiak

KENT
FELSINA
KORNETA
KRETA

27.4.2004
7.6.2004
7.6.2004
7.6.2004

363

Ľan siaty

MARINA

364
1390
1239
1048
1059
1052
1046
1565
1566
1567

Ľan siaty
Hrach siaty
Jačmeň siaty
Lipnica lúčna
Lipnica lúčna
Kostrava červená
Kostrava červená
Pšenica letná
Pšenica letná
Repka olejka

LAURA
SWING
BABYLONE
MIRACLE
JULIA
CENTER
HERALD
CLEVER
CHARGER
CAVIAR

PBI Cambridge Ltd.,Trumpigton Cambridge
PBI Cambridge Ltd.,Trumpigton Cambridge
Monsanto S.A.S, BRON

14.6.2004
14.6.2004
14.6.2004
14.6.2004
14.6.2004
14.6.2004
14.6.2004
16.6.2004
16.6.2004
16.6.2004

1596

Pšenica letná

CAPHORN

Plant Breeding International Cambridge Ltd.
Trumpington, Cambridge, Anglicko

16.6.2004

14.6.2004
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Oznámenie o podaných prihláškách k 30.6.2004

Číslo
prihlášky

Druh

Názov

Pracovné
označenie

1657 Vinič hroznorodý

NORIA

RR x SE 23/33

1658 Vinič hroznorodý

MILIA

MT TČ 65/4

1659 Vinič hroznorodý

HETERA

H TČVČB 4/13

1660 Vinič hroznorodý

BRESLAVA

ChRTČxSt.M.d
Alcantata 10/28

1661 Vinič hroznorodý

HELIOTROP KKCHIB 25/19

1662 Vinič hroznorodý

JUPITER

CRCHIB 21/8

1663 Vinič hroznorodý

LUNA

KKPE 14/44

1664 Vinič hroznorodý

PREMIER

DMCA 19/8

1665 Vinič hroznorodý

HRON

CAAB 3/22

Príloha č. 4
k oznámeniu č. 6016/2004-510

Prihlasovateľ

Výskumná a šľachtiteľská stanica
vinárska a vinohradnícka Modra, n.o.
Modra
Výskumná a šľachtiteľská stanica
vinárska a vinohradnícka Modra, n.o.
Modra
Výskumná a šľachtiteľská stanica
vinárska a vinohradnícka Modra, n.o.
Modra
Výskumná a šľachtiteľská stanica
vinárska a vinohradnícka Modra, n.o.
Modra
Výskumná a šľachtiteľská stanica
vinárska a vinohradnícka Modra, n.o.
Modra
Výskumná a šľachtiteľská stanica
vinárska a vinohradnícka Modra, n.o.
Modra
Výskumná a šľachtiteľská stanica
vinárska a vinohradnícka Modra, n.o.
Modra
Výskumná a šľachtiteľská stanica
vinárska a vinohradnícka Modra, n.o.
Modra
Výskumná a šľachtiteľská stanica
vinárska a vinohradnícka Modra, n.o.
Modra

%

Novosť

od kedy

Dátum
podanie
prihlášky

odroda nebola predávaná,
100 ponúkaná

29.4.2004

odroda nebola predávaná,
100 ponúkaná

29.4.2004

odroda nebola predávaná,
100 ponúkaná

29.4.2004

odroda nebola predávaná,
100 ponúkaná

29.4.2004

odroda nebola predávaná,
100 ponúkaná

29.4.2004

odroda nebola predávaná,
100 ponúkaná

29.4.2004

odroda nebola predávaná,
100 ponúkaná

29.4.2004

odroda nebola predávaná,
100 ponúkaná

29.4.2004

odroda nebola predávaná,
100 ponúkaná

29.4.2004
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1666 Vinič hroznorodý

NITRA

1667 Vinič hroznorodý

ROSA

1668 Vinič hroznorodý

TORYSA

1669 Vinič hroznorodý

VÁH

1670 Vinič hroznorodý

PICURKA

Výskumná a šľachtiteľská stanica
vinárska a vinohradnícka Modra, n.o.
CAAB 3/8
Modra
Výskumná a šľachtiteľská stanica
vinárska a vinohradnícka Modra, n.o.
PPFMxTČ 15/3 Modra
Výskumná a šľachtiteľská stanica
vinárska a vinohradnícka Modra, n.o.
CATAP 9/17
Modra
Výskumná a šľachtiteľská stanica
vinárska a vinohradnícka Modra, n.o.
CAAB 3/13
Modra
Výskumná a šľachtiteľská stanica
vinárska a vinohradnícka Modra, n.o.
CRDE 5/9
Modra

1672 Jačmeň siaty

MESSINA

SL 39/90-14

1673 Sója fazuľová

DOROTA

K 5026531

Saatbau Linz, GmbH LINZ
LIMAGRAIN GENETICS, INC,
Chatham Ontario

Onebor

C.I.V. Conzorcio Italiano Vivaisti, Loc.
Boatone 44 020 s. Guiseppe di
Comacchio FE

odroda nebola predávaná,
100 ponúkaná

29.4.2004

odroda nebola predávaná,
100 ponúkaná

29.4.2004

odroda nebola predávaná,
100 ponúkaná

29.4.2004

odroda nebola predávaná,
100 ponúkaná

29.4.2004

odroda nebola predávaná,
100 ponúkaná
odroda bola predávaná,
100 ponúkaná
odroda bola predávaná,
ponúkaná

29.4.2004
IV.04

29.6.2004

IV.04

29.6.2004

Oprava dátumu podania prihlášky

1054 Jahoda

Onebor

29.7.1993
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Oznámenie o zmene v osobe prihlasovateľa k 30.6.2004

Číslo
prihlášky

Druh

1107 Vika siata

Názov

Slovena

Príloha č. 5
k oznámeniu č. 6016/2004-510

Predchádzajúci majiteľ
Šľachtiteľská stanica Horná Streda a.s.
Horná Streda

Oznámenie o udelených šľachtiteľských osvedčeniach k 30.6.2004

Číslo
prihlášky

Druh

Názov

1468 Pšenica letná

Malyska

1460
1409
1410
1466

Vanda
Vivaldi
Red Scarlett
Carrera

Pšenica letná
Zemiak
Zemiak
Zemiak

1399 Pšenica letná

BETY

1590 Cesnak

MATÚŠ

1129 Zemiak

CINJA

1104 Zemiak

VINETA

1199 Dyňa červená
1469 Hrach siaty

Magnus
HEROLD

Majiteľ osvedčenia
Výskumný ústav rastlinnej výroby,
Piešťany
Výskumný ústav rastlinnej výroby,
Piešťany
B.V.De ZPC Leeurwarden
B.V.De ZPC, Postbus 385 Leeurwarden
B.V.De ZPC, Postbus 385 Leeurwarden
PLANT SELECT, s.r.o. Hrubčice, Bedihošť
ZELSEED spol.s r.o., 930 36 Horná Potôň
16
EUROPLANT Pflanzenzucht, GmbH,
Luneburg
EUROPLANT Pflanzenzucht, Postfach
1380, Luneburg
Výskumný ústav zeleninársky s.r.o. Nové
Zámky
SELGEN a.s. Jankovcová 18, Praha

Nový majiteľ odrody

Dátum

SAATBAU LINZ Slovensko , spol. s r. o.
Trnava

14.6.2004

Príloha č. 6
k oznámeniu č. 6016/2004-510
Dátum
vydania

Dátum podania

15.2.2001 28.6.2004
31.1.2001
31.3.2000
31.3.2000
15.2.2001

28.6.2004
30.6.2004
30.6.2004
30.6.2004

3.1.2000 30.6.2004
28.8.2002 30.6.2004
20.12.1995 30.6.2004
5.5.1995 30.6.2004
20.12.1996 30.6.2004
16.2.2001 30.6.2004
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