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Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky z 21. júna 2004 è. 1882/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky upravujúca ovocné avy a niektoré podobné výrobky urèené na ¾udskú spotrebu
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. júla 2004 è. 1968/2004-100, ktorým sa
mení a dopåòa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 è. 3322/
3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. júla 2004 è.1905/2004-100, ktorým
sa mení a dopåòa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 24. júna 2002 è. 1519/
2002-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výivového tvrdenia, spôsob uvádzania výivovej hodnoty
potravín a spôsob jej výpoètu v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 28. októbra 2002 è. 2743/2002-100
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 3. augusta 2004 è. 1657/2004-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky obèianskym
zdrueniam, nadáciám, neziskovým organizáciám a záujmovým zdrueniam právnických osôb
Doplnok k zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od
1. apríla 2004 do 30. júna 2004
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky z 21. júla è. 1907/2004-100, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 è. 608/3/2004
- 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty
v potravinách (oznámenie è. 241/2004 Z. z.)
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VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 21. júna 2004 è. 1882/2004-100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca
ovocné avy a niektoré podobné výrobky urèené na ¾udskú spotrebu
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 PRVÁ HLAVA
1

OVOCNÉ AVY A NIEKTORÉ
PODOBNÉ VÝROBKY URÈENÉ
NA ¼UDSKÚ SPOTREBU

f)

§1
Úvodné ustanovenia
(1) Táto hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky (ïalej len potravinový kódex) sa
vzahuje na ovocné avy a niektoré podobné výrobky urèené na ¾udskú spotrebu (ïalej len ovocné avy).

g)

(2) Na výrobu a dovoz ovocných tiav, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu sa
vzahujú ustanovenia prvej a druhej èasti potravinového kódexu, ak sa v tejto hlave potravinového kódexu neustanovuje inak.
(3) Ustanovenia § 1 a 5 sa primerane vzahujú
aj na zeleninové avy.
§2
Vymedzenie pojmov
Na úèely tejto hlavy potravinového kódexu sa
rozumie
a) ovocím vetky druhy ovocia; rajèiaky sa za
ovocie nepovaujú,
b) dreòou alebo bunkami výrobok získaný z jedlej
èasti ovocia rovnakého druhu bez odstránenia
avy; pre citrusové ovocie sú dreòou alebo bunkami aj vaèky so avou z vnútornej vrstvy oplodia,
c) ovocným pretlakom fermentovate¾ný, avak
nefermentovaný výrobok získaný prepasírovaním jedlej èasti celého ovocia alebo olúpaného
ovocia bez odstránenia avy,
d) koncentrovaným ovocným pretlakom výrobok
získaný z ovocného pretlaku fyzikálnym odstránením pecifickej èasti jeho obsahu vody,
e) ovocnou avou fermentovate¾ný, avak nefermentovaný výrobok získaný z jedného druhu
ovocia alebo viacerých druhov ovocia, ktoré
je zdravé a zrelé, èerstvé alebo konzervované
chladom, s charakteristickou farbou, vôòou
a chuou typickou pre avu ovocia z ktorého

2

h)

i)

j)

1)

pochádza; arómu, dreò a bunky zo avy oddelené poèas spracovania mono vráti do tej
istej avy,
ovocnou avou z citrusového ovocia výrobok
získaný z vnútornej vrstvy oplodia; limetovú
avu mono získa z celého ovocia vhodným
výrobným postupom, ktorým sa pomer zloiek
vonkajej èasti plodu zredukuje na minimum,
ovocnou avou z koncentrátu výrobok získaný
z koncentrovanej ovocnej avy nahradením
vody extrahovanej z tejto avy poèas koncentrácie, vrátením aróm alebo drene a buniek
odstránených zo avy, ale zachytených poèas
procesu výroby príslunej ovocnej avy alebo
z ovocnej avy rovnakého druhu; pridaná voda1) musí ma také prísluné charakteristiky,
predovetkým z h¾adiska chemického,
mikrobiologického a organoleptického, aby
boli zaruèené základné vlastnosti avy a takto
získaný produkt musí ma organoleptické a analytické charakteristiky prinajmenom ekvivalentné charakteristikám priemerného typu avy
získanej z ovocia toho istého druhu pod¾a písmena e),
koncentrovanou ovocnou avou výrobok získaný z jedného druhu ovocnej avy alebo viacerých druhov ovocnej avy fyzikálnym odstránením pecifického podielu obsahu vody;
ak je výrobok urèený na priamu spotrebu, odstráni sa najmenej 50 % obsahu vody,
dehydrovanou (prákovou) ovocnou avou
výrobok získaný z jedného druhu ovocnej
avy alebo viacerých druhov ovocnej avy
fyzikálnym odstránením prakticky celého obsahu vody,
ovocným nektárom fermentovate¾ný, avak nefermentovaný výrobok získaný pridaním vody
do výrobkov uvedených v písmenách e) a h),
do ovocného pretlaku alebo do zmesi týchto
výrobkov s moným prídavkom cukru, náhradných sladidiel alebo medu; tento výrobok musí
spåòa poiadavky uvedené v prílohe è. 1.
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z
26. januára 2004 è. 151/2004 Z.z. o poiadavkách na pitnú
vodu a kontrolu kvality pitnej vody.
Zákon è. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon).

§3
Suroviny, prísady a prídavné látky
(1) Na úèely tejto hlavy sa cukrom na výrobu
a) ovocnej avy rozumejú cukry2) a fruktózový
sirup s obsahom vody do 2 %,
b) ovocnej avy z koncentrátu rozumejú cukry2)
a fruktózový sirup,
c) ovocných nektárov rozumejú cukry2), fruktózový sirup a ovocné cukry.
(2) Do ovocnej avy, ovocnej avy z koncentrátu, koncentrovanej ovocnej avy a dehydrovanej ovocnej avy, inej ako hrukovej alebo
hroznovej avy, je pridávanie cukru dovolené
a) na úpravu kyslej chute, prièom mnostvo pridaných cukrov, vyjadrené ako suina, nesmie presiahnu 15 g na jeden liter avy,
b) na úèely sladenia, prièom mnostvo pridaných
cukrov, vyjadrené ako suina, nesmie presiahnu 150 g na jeden liter avy.
(3) Celkové mnostvo pridaného cukru pod¾a
odseku 2, môe by tak na reguláciu kyslej chute
ako aj na úèely sladenia, prièom nesmie presiahnu
150 g na jeden liter avy.
(4) Na výrobu ovocných nektárov je povolený
prídavok cukru alebo medu3) a do 20 % celkovej
hmotnosti hotového produktu. Ak sa ovocné nektáre vyrábajú bez pridania cukru alebo s nízkou
energetickou hodnotou, cukor môe by úplne
alebo èiastoène nahradený sladidlami4).
(5) Na výrobu nektárov bez pridania cukru,
medu alebo náhradných sladidiel sa môe pouíva
ovocie uvedené v prílohe è. 1 èasti II a III a marhule, osobitne alebo zmieané.
2)

3)

4)

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 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 Z.z.).
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca
2004 è. 608/5/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky
v potravinách (oznámenie è. 414/2004 Z.z.).

(6) Do ovocnej avy, ovocnej avy z koncentrátu, koncentrovanej ovocnej avy, dehydrovanej ovocnej avy a ovocného nektáru na reguláciu kyslej chute mono pridáva citrónovú avu
alebo koncentrovanú citrónovú avu a do 3 g
na jeden liter avy, vyjadrenú ako bezvodá kyselina citrónová.
(7) Pridávanie cukru a súèasne aj koncentrovanej citrónovej avy, nekoncentrovanej citrónovej avy alebo okys¾ujúcich èinidiel do avy
rovnakého ovocia je zakázané.
(8) Do ovocných tiav pod¾a § 2 písm. e) a j)
mono pridáva vitamíny a minerálne látky5).
(9) Do ovocnej avy, uvedenej v § 2 písm. e),
mono vráti bunky, dreò a arómu, len ak boli
urèite oddelené od tejto avy poèas jej spracovania, zatia¾ èo do koncentrovanej ovocnej avy,
pod¾a § 2 písm. g), mono vráti bunky, dreò
a arómu, len ak sú z ovocnej avy rovnakého druhu.
(10) Soli kyselín vínnych mono vráti len do
hroznovej avy.
(11) Ako prísadu mono pouíva oxid uhlièitý.
§4
Spôsoby spracovania a pomocné látky
(1) Na výrobu ovocných tiav mono pouíva
len tieto spôsoby spracovania:
a) procesy mechanickej extrakcie,
b) obvyklé fyzikálne procesy vrátane priamej
extrakcie vody (difúzia) z jedlej èasti ovocia
iného ako hrozno na výrobu koncentrovaných
ovocných tiav za predpokladu, e takto získané koncentrované ovocné avy spåòajú poiadavky pod¾a § 2 písm. h),
c) hroznovú avu, na výrobu ktorej sa pouilo
sírenie plodov oxidom sirièitým, mono odsíri
5)

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 24. júna 2002 è. 1519/2002-100, ktorým sa stanovuje 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 z 28. októbra 2002 è. 2743/2002-100 (oznámenie è. 625/2002 Z. z.)
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fyzikálnymi prostriedkami, ak celkové mnostvo SO2 prítomného v koneènom produkte
nepresiahne 10 mg/l.
(2) Na výrobu ovocných tiav mono pouíva
len tieto pomocné látky:
a) pektolytické, proteolytické a amylolytické enzýmy,
b) jedlá elatína,
c) taníny,
d) bentonit,
e) silikónový aerogél,
f) drevené uhlie,
g) chemicky inertné filtraèné prísady a zráacie
èinidlá (napríklad perlit, plavená kremelina,
celulóza, nerozpustný polyamid, polyvinylpolypyrolidon, polystyrén) a chemicky inertné adsorpèné prísady, ktoré sa pouívajú na zníenie
obsahu limónov a naringínov v citrusovej ave
bez významného vplyvu na obsah limónových
glukozidov, kyseliny, cukrov vrátane oligosacharidov alebo minerálov, ktoré sú v súlade
s osobitným predpisom6).
§5
Oznaèovanie
(1) Na oznaèenie ovocných tiav uvádzaných
do obehu mono pouíva názvy pod¾a § 2 písm.
e) a j).
(2) Okrem názvov ovocných tiav pod¾a odseku 1, mono na oznaèovanie ovocných tiav
pouíva aj názvy pod¾a prílohy è.2; tieto názvy
mono pouíva v príslunom jazyku a za podmienok stanovených v tejto prílohe.
(3) Ak výrobok pochádza z jediného druhu
ovocia, slovo ovocie sa nahrádza jeho názvom.
(4) Ak ide o výrobky vyrábané z dvoch druhov
6)

4

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna
2003 è. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály
a predmety urèené na styk s potravinami (oznámenie è. 337/
2003 Z.z.).

ovocia alebo viacerých druhov ovocia, okrem
tých, kde sa citrónová ava pouíva za podmienok ustanovených v § 3 ods. 5, názvy produktov
sa dopåòajú zoznamom pouitých druhov ovocia
v klesajúcom poradí pod¾a objemu ovocných
tiav alebo pretlakov, ktoré obsahujú. Ak ide o
výrobky vyrábané z troch druhov ovocia a viac
druhov ovocia, mono oznaèenie druhov ovocia
nahradi slovami z viacerých druhov ovocia
alebo podobnou formuláciou, alebo poètom druhov pouitého ovocia.
(5) Ovocné avy osladené pridaním cukru obsahujú v obchodnom názve slovo sladený alebo
slovné spojenie s pridaním cukru, za ktorým
nasleduje oznaèenie maximálneho mnostva pridaného cukru, vypoèítaného na suinu a vyjadreného v gramoch na liter.
(6) V oznaèení sa nemusí uvádza zoznam prísad pouitých za úèelom navrátenia produktov uvedených v § 2 písm. e) a j) do ich pôvodného stavu
prostredníctvom látok vyloene potrebných na túto
operáciu.
(7) V oznaèení sa uvádza pridanie ïalej duiny
alebo buniek do ovocnej avy, pod¾a § 2 písm.
b).
(8) Ak ide o zmesi ovocnej avy a ovocnej
avy z koncentrátu a ovocné nektáre získané
úplne alebo èiastoène z jedného koncentrovaného
výrobku alebo viacerých koncentrovaných výrobkov v oznaèení sa uvedie slovné spojenie vyrobené z koncentrátu (koncentrátov) alebo
èiastoène vyrobené z koncentrátu (koncentrátov). Táto informácia sa uvádza pri názve výrobku, dobre rozlíite¾ná na akomko¾vek pozadí
a zrete¾ne vidite¾nými znakmi.
(9) V oznaèení ovocných nektárov sa uvádza
minimálny obsah ovocnej avy, ovocného pretlaku
alebo ¾ubovo¾nej zmesi týchto prísad slovami obsah ovocia: .... minimálne ... %. Táto informácia
sa umiestòuje v tom istom zornom poli ako názov
výrobku.

(10) Ak ide o koncentrovanú ovocnú avu pod¾a § 2 písm. g), ktorá nie je urèená na dodávku
koneènému spotrebite¾ovi, v oznaèení sa uvedie
odkaz na prítomnos a mnostvo pridaných cukrov, pridanej citrónovej avy alebo povolených
okys¾ovacích èinidiel4). Tento odkaz sa uvedie na
obale, na oznaèení pripevnenom k obalu alebo na
sprievodnom dokumente.
(11) Pre ovocnú avu pod¾a § 2 písm. e) a
g), mono v názve výrobku poui slovo dús.
§6
Poiadavky na kvalitu ovocných tiav
(1) Referenèné parametre autenticity ovocných
tiav sú uvedené v prílohe è. 3.
(2) Poiadavky uvedené v prílohe è. 3 tohto
výnosu sa nevzahujú na ovocné avy, ktoré boli
vyrobené alebo uvedené do obehu v niektorom
èlenskom táte Európskych spoloèenstiev, alebo
boli uvedené do obehu v súlade s právom niektorého zo tátov Európskeho zdruenia vo¾ného obchodu a Turecka, ktoré sú zmluvnou stranou Európskeho hospodárskeho priestoru.
Závereèné ustanovenia
§7
Preberanie

rópskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené
v prílohe è. 4.
§8
Prechodné ustanovenie
Výrobky uvedené v § 2, ktoré nespåòajú poiadavky pod¾a tohto výnosu, ale boli oznaèené pred
30. novembrom 2004, mono uvádza do obehu
do vypredania ich zásob.
§9
Zrušovacie ustanovenie
Zruuje sa druhý diel výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 è. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky upravujúca nápoje (oznámenie è. 357/
2000 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky è. 1819/2003100 (oznámenie è. 351/2003 Z. z.).
§ 10
Úèinnos
Tento výnos nadobúda úèinnos 15. augusta
2004.

Týmto výnosom sa preberajú právne akty Eu-

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky

Rudolf Zajac, v. r.

Zsolt Simon, v. r.
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Príloha č.1
k tridsiatej prvej hlave tretej časti
potravinového kódexu
Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na ovocné nektáre
Ovocné nektáre z
Časť I. Ovocie s kyslou šťavou nepríjemnej chuti
v prirodzenom stave
Mučenka (pasiflora)
Solanum quitoense (Narančila)
Čierne ríbezle
Biele ríbezle
Červené ríbezle
Egreše
Rakytník
Trnky
Slivky
Slivka guľatoplodá
Jarabiny
Šípky
Višne
Ostatné čerešne
Borievky
Čierna baza
Maliny
Marhule
Jahody
Moruše/Ostružiny
Čučoriedky
Dule
Citróny a limetky
Ostatné druhy ovocia patriace do tejto kategórie
Časť II. Málo kyslé, dužinaté alebo vysoko aromatické
ovocie so šťavou nepríjemnej chuti v prirodzenom stave
Mango
Banány
Guáva
Papája
Liči
Azeroly (neapolské mišpule)
Sappadill (soursop)
Západoindické jablko
Sugar apples
Granátové jablko
Plody kešu
Španielska slivka
6

Minimálne množstvo šťavy alebo
pretlaku vyjadrené v objemových
percentách finálneho produktu
25
25
25
25
25
30
25
30
30
30
30
40
35
40
40
50
40
40
40
40
30
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Ovocné nektáre z
Umbu
Ostatné druhy ovocia patriace do tejto kategórie
Časť III. Ovocie so šťavou príjemnej chuti v prirodzenom
stave
Jablká
Hrušky
Broskyne
Citrusové plody okrem citrónov a limetiek
Ananás
Ostatné druhy ovocia patriace do tejto kategórie

Minimálne množstvo šťavy alebo
pretlaku vyjadrené v objemových
percentách finálneho produktu
25
25
50
50
50
50
50
50
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Príloha è. 2
k tridsiatej prvej hlave tretej èasti
potravinového kódexu
Individuálne oznaèenie niektorých produktov

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8

Oznaèenie slovom
„vruchtendrank“ sa pouíva pre ovocné nektáre,
„Süßmost“ sa pouíva pre ovocný nektár získaný výluène z ovocných tiav, koncentrovaných ovocných
tiav alebo zmesí týchto produktov, nepríjemnej chute v prirodzenom stave v dôsledku vysokej
prirodzenej kyslosti a pre ovocné avy získané z hruiek, s pridaním jabåk tam, kde je to vhodné, ale
bez pridania cukru; môe sa pouíva iba v spojení s názvami produktov „Fruchtsaft“ alebo
„Fruchtnektar“,
„succo e polpa“ alebo „sumo e polpa“ sa pouíva pre ovocné nektáre získané výluène z ovocného
pretlaku a (alebo) koncentrovaného ovocného pretlaku,
„æblemost“ sa pouíva pre jablkovú avu bez pridania cukru,
„sur... saft” sa pouíva spolu s názvom pouitého ovocia (v dánskom jazyku), pre avy bez pridania
cukru získané z èiernych ríbezlí, èerení, èervených ríbezlí, bielych ríbezlí, malín, jahôd alebo èiernej
bazy, prièom oznaèenie sÆ d ... saft alebo sÆ det ... saft sa pouíva spolu s názvom pouitého
ovocia (v dánskom jazyku), pre avy získané z tohto ovocia, s pridaním nie viac ako 200 g cukru na
jeden liter avy,
„äpplemust“ sa pouíva pre jablkovú avu bez pridania cukru,
„mosto“ sa pouíva ako synonymum pre hroznovú avu.

Príloha č. 3
k tridsiatej prvej hlave tretej časti
potravinového kódexu
Tabuľka referenčných parametrov autenticity podľa európskej normy AIJN
Ovocná šťava
Jablková

Pomarančová

Parametre
Priama šťava
Relatívna hustota 20/20
Refraktometrická sušina
Šťava z koncentrátu
Relatívna hustota 20/20
Refraktometrická sušina
Titrovateľná kyslosť pri PH 8,1
Kyselina citrónová
Kyselina L-jablčná
Draslík
Formolové číslo
Glukóza
Fruktóza
Pomer glukóza fruktóza
Sorbitol
Sacharóza
Priama šťava
Relatívna hustota
Refraktometrická sušina
Šťava z koncentrátu
Relatívna hustota
Refraktometrická sušina
Titrovateľná kyslosť pri PH 8,1
Kyselina D-jablčná
Kyselina citrónová
Kyselina D-izocitrónová
Pomer kyselina citrónová
a kyselina izocitrónová
Draslík
Horčík
Pomer draslík horčík
Formolové číslo
Glukóza
Fruktóza
Pomer glukóza fruktóza
Sacharóza
Vápnik
Hesperidin

Jednotky
%
%
g/l
mg/l
g/l
mg/l
ml 0,1 mol/l
NAOH/100 ml
g/l
g/l

Požiadavky
najmenej 1,040
najmenej 10,0
najmenej 1,045
najmenej 11,2
3,3 až 7,5
50 až 200
najmenej 3,0
900 až 1500
3 až 10

g/l
g/l

15 až 35
45 až 85
0,30 až 0,50
2,5 až 7
5 až 30

%

najmenej 1,040
najmenej 10,0

%
g/l
g/l
g/l
mg/l

najmenej 1,045
najmenej 11,2
5,8 až 15,4
nie je prítomná
6,3 až 17,0
65 až 200
najviac 130

1300 až 2500
70 až 160
najviac 21
15 až 26
ml 0,1 mol/l
20 až 50
NAOH/100 ml
20 až 50
g/l
najviac 1,0
g/l
10 až 50
najviac 50
g/l
% z celkových cukrov 60 až 150
najviac 1000
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

9

Grepová

Priama šťava
Relatívna hustota 20/20
Refraktometrická sušina
Šťava z koncentrátu
Relatívna hustota 20/20
Refraktometrická sušina
Kyselina mliečna
Titrovateľná kyslosť pri PH 8,1
Kyselina citrónová
Kyselina D-izocitrónová
Pomer kyselina citrónová
a kyselina izocitrónová
Kyselina D-jablčná
Glukóza
Fruktóza
Pomer glukóza fruktóza
Sacharóza
Vápnik
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%
%
g/l
g/l
g/l
mg/l

najmenej 1,038
najmenej 9,5
najmenej 1,040
najmenej v10,0
najviac 0,5
7,7 až 18,5
8 až 20
140 až 350
50 až 95
nie je prítomná
20 až 50
20 až 50

g/l
g/l
g/l
5 až 40
g/l
% z celkových cukrov najviac 40
50 až 160
mg/l

Príloha è. 4
k tridsiatej prvej hlave tretej èasti
potravinového kódexu
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoloèenstiev a Európskej únie
Smernica Rady 2001/112/EC z 20. decembra 2001 vzahujúca sa na ovocné avy a niektoré podobné
produkty urèené na ¾udskú spotrebu (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L010, 12.01.2002,
s. 58-66).
Smernica Komisie 1993/45/EHS z 17. júna 1993 týkajúca sa výroby nektárov bez pridania cukru alebo
medu (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L159, 01.07.1993, s. 133).
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95

VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 21. júla 2004 è. 1968/2004-100,
ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 21. januára 2002 è. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o prípravkoch na ochranu rastlín

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pod¾a § 7 ods. 5 a pod¾a § 15 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 285/
1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v v znení zákona è. 471/2001 Z. z. (ïalej len zákon)
ustanovuje:
Èl. I
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 è. 3322/3/
2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín, sa mení a dopåòa takto:
1. V § 5 odsek 1 znie:
(1) iadate¾ o registráciu prípravku na ochranu
rastlín alebo iadate¾ o súbený dovoz prípravku
na ochranu rastlín
a) ak ide o fyzickú osobu musí ma trvalý pobyt
na území Európskeho hospodárskeho priestoru
a zároveò je na jeho území oprávnený podnika,
b) ak ide o právnickú osobu musí ma sídlo na území Európskeho hospodárskeho priestoru a musí by zaloená v súlade s právnym poriadkom
tátu, ktorý je súèasou Európskeho hospodárskeho priestoru..
2. V § 5 odsek 2 úvodná veta znie:
(2) iadate¾ o registráciu prípravku na ochranu
rastlín predloí.
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3. V § 5 ods. 3 písmeno d) znie:
d) posúdením moného nepriaznivého úèinku
prípravku na ochranu rastlín na ivot a zdravie
¾udí, ktoré vykonáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,.
4. V § 5 ods. 3 sa za písmeno i) vkladá nové
písmeno j), ktoré znie:
j) posúdením obalu, uzáveru balenia, kompatibility
prípravku na ochranu rastlín s obalovým materiálom a postupov èistenia mechanizaèného
prostriedku na ochranu rastlín, ktoré vykonáva
Technický a skúobný ústav pôdohospodársky
SKTC  106..
5. V § 6 ods. 2 písm. b) sa za slovom registrácie vypúa èiarka a vkladajú sa slová
v Slovenskej republike pre ve¾kospotrebite¾ské balenia prípravkov na ochranu
rastlín.
6. V § 6 ods. 2 písmeno c) znie:
c) iados pod¾a vzoru prílohy è. 14.
7. V § 6 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:
d)etiketu k prípravku na ochranu rastlín1) vypracovanú v súlade so stanoviskami expertných pracovísk uvedených v písmene a) a ktorá

zároveò obsahuje meno a adresu zodpovednej
osoby za koneèné balenie a oznaèenie..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 2 písm. k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení
zákona è.471/2001 Z. z .

8. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie: Registrácia dovozu súbeného
prípravku na ochranu rastlín
„§ 6a
Registrácia dovozu súbeného prípravku na
ochranu rastlín
(1) Súbeným prípravkom je prípravok na
ochranu rastlín , ktorý je identický ako prípravok
na ochranu rastlín u registrovaný v Slovenskej republike (ïalej len referenèný prípravok) a zároveò v inom táte Európskeho hospodárskeho
priestoru..
a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

(2) Súbený prípravok je identický, ak
obsahuje rovnaké úèinné látky ako referenèný
prípravok,
obsahuje rovnakú koncentráciu úèinných látok,
má rovnaký typ formulácie ako referenèný prípravok,
úèinné látky súbeného prípravku majú spoloèný pôvod ako úèinné látky referenèného prípravku, prièom pod spoloèným pôvodom sa
rozumie, e ich vyrába rovnaký výrobca alebo
pridruený podnik, alebo sú vyrobené v licencii,
úèinné látky sa vak môu vyrába na rôznych
miestach,
súbený prípravok a referenèný prípravok majú
spoloèný pôvod, prièom pod spoloèným pôvodom sa rozumie, e ich vyrába rovnaký výrobca
alebo pridruený podnik, alebo sú vyrobené
v licencii, výroba sa vak môe uskutoèòova
na rôznych miestach,
obsah ostatných zloiek- koformulantov súbeného prípravku sa líi najviac v rozmedzí 10 %
v porovnaní s obsahom koformulantov referenèného prípravku,
obsah farbív, pigmentov alebo farbiacich látok
súbeného prípravku sa líi najviac v rozmedzí
5 % v porovnaní s obsahom farbív, pigmentov

alebo farbiacich látok referenèného prípravku,
prièom tieto látky sa musia nachádza na zozname schválenom Európskou úniou,
h) kontrolným ústavom schválená etiketa súbeného prípravku obsahuje zhodné slovné oznaèenie pecifického rizika a zhodné slovné oznaèenie na bezpeèné pouitie2) ako referenèný
prípravok.
(3) Súbený prípravok mono dováa na územie Slovenskej republiky a pouíva len na základe
rozhodnutia o registrácii dovozu súbeného prípravku na ochranu rastlín a jeho pouívaní (ïalej
len rozhodnutie o registrácii) vydaného kontrolným ústavom, ktorý obsahuje náleitosti pod¾a § 9
ods. 5 zákona. Súèasou rozhodnutia o registrácii je etiketa, ktorá je vyhotovená v súlade so stanoviskami pracovísk uvedených v § 5 ods. 3.
(4) iadate¾ o dovoz súbeného prípravku (ïalej len iadate¾) predkladá iados kontrolnému
ústavu. Súèasou iadosti je
a) meno, priezvisko a adresa iadate¾a o dovoz
súbeného prípravku,
b) názov súbeného prípravku a jeho etiketu, ktorou sa oznaèuje v èlenskom táte pôvodu,
c) meno, priezvisko a adresa drite¾a registrácie
referenèného prípravku v Slovenskej republike,
d) názov a registraèné èíslo referenèného prípravku,
e) èlenský tát z ktorého sa súbený prípravok
dováa,
f) názov súbeného prípravku, pod ktorým zamý¾a iadate¾ uvádza ho na trh a pouíva
na území Slovenskej republiky,
g) obsah úèinnej látky v súbenom prípravku,
h) typ formulácie súbeného prípravku pod¾a prílohy è. 7,
i) návrh etikety súbeného prípravku, ktorou má
by oznaèený,
j) vzorku súbeného prípravku spolu s analytickým rozborom vykonaným v laboratóriu, ktoré
má certifikát správnej laboratórnej praxe,
k) informácie o obale a vzorku obalu, v ktorom
sa bude súbený prípravok uvádza na trh a pouíva,
l) karta bezpeènostných údajov2),
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m) meno a adresa drite¾a registrácie súbeného
prípravku v krajine, z ktorej sa dováa na územie Slovenskej republiky,
n) registraèné èíslo, pod ktorým je súbený prípravok registrovaný v krajine, z ktorej sa dováa na územie Slovenskej republiky.
(5) Kontrolný ústav vydá rozhodnutie o registrácii, ak prípravok spåòa poiadavky odseku 2 a je
súèasne povolené uvádza ho na trh a pouíva
v inom èlenskom táte Európskeho hospodárskeho priestoru. Súbený prípravok sa
a) oznaèí etiketou , ktorá zároveò obsahuje meno
a adresu zodpovednej osoby za koneèné balenie a oznaèenie alebo za koneèné oznaèenie súbeného prípravku na trhu,
b) klasifikuje, oznaèuje a balí2) pod¾a osobitného
predpisu.

9. V § 7 ods. 1 sa vypúajú slová najmenej
100 m2 a .
10. V § 7 odsek 3 znie:
(3) Na malospotrebite¾ské balenie nie sú
urèené prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú
klasifikované ako ve¾mi jedovaté3)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) § 3 ods. 1 písm. f) zákona è. 163/2001 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

11. V § 7 sa vypúajú odseky 4 a 7.
12. V § 8 sa slová po odskúaní biologickej
úèinnosti prípravku a po posúdení pod¾a
§ 6 ods. 3 a 6 nahrádzajú slovami po
posúdení pod¾a § 6 ods. 3.

(6) Kontrolný ústav
a) pri kontrole identického zloenia spolupracuje
s príslunými pracoviskami uvedenými v § 5
ods. 3 a príslunými úradmi èlenských krajín
Európskeho hospodárskeho priestoru,
b) pri kontrole identického zloenia v prípade potreby so súhlasom iadate¾a kontaktuje aj výrobcu referenèného prípravku,

13. V § 8 písm. c) sa za slovami písm. a)
vkladajú slová a § 6 ods. 3 a 5. .

(7) Kontrolný ústav uvedie v rozhodnutí dobu,
poèas ktorej je moné súbený prípravok uvádza
na trh a pouíva. Táto doba nepresahuje dobu
registrácie referenèného prípravku. Rozsah pouitia súbeného prípravku pod¾a § 17 písm. g)
nie je irí ako rozsah pouitia referenèného prípravku.

(1) Na základe iadosti, ktorá spåòa náleitosti
pod¾a vzoru prílohy è. 12, kontrolný ústav vydá
drite¾ovi registrácie prípravku na ochranu rastlín
len s obsahom úèinnej látky uvedenej v prílohe
è. 19, ktorému bolo zruené rozhodnutie o registrácii prípravku na ochranu rastlín pod¾a osobitného
predpisu4) nové rozhodnutie o registrácii prípravku
na ochranu rastlín s dobou platnosti najneskôr do
30. júna 2007 za predpokladu, e
a) takýto prípravok na ochranu rastlín je identický
s prípravkom na ochranu rastlín, ktorý bol uvádzaný do obehu na území Slovenskej republiky
do 1. mája 2004,
b) prípravok na ochranu rastlín je znaèený etiketou, ktorá je vyhotovená v súlade so stanoviskami pracovísk uvedených v § 5 ods. 3,
c) prípravok na ochranu rastlín je klasifikovaný,
balený oznaèený2) pod¾a osobitného predpisu.

(8) Kontrolný ústav bezodkladne sprístupni
prísluným úradom èlenských krajín Európskeho
hospodárskeho priestoru a Komisii Európskych
spoloèenstiev údaje a informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva alebo priemyselného tajomstva alebo ktoré dritelia registrácie
prípravkov na ochranu rastlín oznaèili ako dôverné..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) zákon è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických
prípravkoch v znení neskorích predpisov..
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14. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
§ 8a
Výnimky z pouívania prípravkov
na ochranu rastlín

(2) V novom rozhodnutí o registrácii prípravku
na ochranu rastlín, kontrolný ústav uvedie iba taký
rozsah pouitia5), ktorý zodpovedá rastline uvedenej v prílohe è. 19 a ktorý súèasne zodpovedá úèinnej látke prípravku na ochranu rastlín uvedenej
v prílohe è. 19.
a)
b)
c)
d)

(3) Súèasou iadosti pod¾a odseku 1 sú
údaje o zloení prípravku na ochranu rastlín pod¾a prílohy è. 8 èas D bod 1. 4,
etiketa k prípravku na ochranu rastlín vypracovaná v súlade so stanoviskami pracovísk
uvedených v § 5 ods. 3,
karta bezpeènostných údajov k prípravku na
ochranu rastlín,
údaje pod¾a prílohy è. 8 potrebné pre klasifikáciu, oznaèenie a balenie prípravku na ochranu
rastlín..
Poznámky pod èiarou k odkazom 4 a 5 znejú:

4) § 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 290/2004
Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia vyplývajúce z nezaradenia urèitých úèinných látok do zoznamu povolených úèinných
látok.
5)
Nariadenie Komisie ES è. 835/2004 z 28. apríla 2004 upravujúce Rozhodnutie ES è. 2076/2002 a Rozhodnutia 2002/
928/ES, 2004/129/ES, 2004/247/ES a 2004/248/ES èo sa týka
pokraèujúceho pouívania urèitých úèinných látok nezaradených do prílohy I smernice 91/414/EHS z dôvodu pristúpenia Èeskej republiky, Estónska, Cypru, Litvy, Lotyska,
Maïarska, Malty, Po¾ska, Slovinska a Slovenska..

15. § 10 znie:
„§ 10
Posudzovanie registrácie
(1) Kontrolný ústav a pracoviská uvedené v § 5
ods. 3 prehodnotia registrácie prípravkov na
ochranu rastlín s obsahom úèinných látok uvedených v prílohe è. 1. Dritelia registrácie na iados kontrolného ústavu predloia v ním urèených
lehotách dokumentáciu o úèinnej látke a prípravku na ochranu rastlín pod¾a prílohy è. 8 písomný
súhlas vlastníka údajov uvedeného v revíznej správe, ktorou sa rozumie výsledok prehodnotenia
úèinnej látky vykonaný v súlade s poiadavkami
Komisie Európskych spoloèenstiev.
(2) Kontrolný ústav a pracoviská uvedené v § 5
ods. 3 pri posudzovaní registrácii pod¾a odseku.
1 posudzujú identitu úèinnej látky pouitej v registrovanom prípravku na ochranu rastlín s úèinnou
látkou uvedenou v prílohe è. 1 a jej vplyv a vplyv

prehodnocovaného prípravku na ochranu rastlín
na ivot a zdravie ¾udí, zvierat a ivotné prostredie.
(3) Kontrolný ústav okrem dôvodov pod¾a
§ 13 ods. 1 písm. a) a d) zákona pred uplynutím
platnosti doby registrácie posúdi monos vyradenia prípravku z registra, ak
a) prípravok alebo jeho úèinná látka má nepriaznivé úèinky na ivot a zdravie ¾udí, zvierat, vodu
a ivotné prostredie,
b) nie je klasifikovaný, zabalený a oznaèený pod¾a
osobitného predpisu3),
c) stupeò èistoty úèinnej látky zaradenej do prílohy
è.1, ktorú obsahuje registrovaný prípravok na
ochranu rastlín, je významne odliný od stupòa
èistoty úèinnej látky uvedenej v prílohe è. 1 a drite¾ registrácie prípravku na ochranu rastlín
nepredloil v lehote urèenej kontrolným ústavom, dokumentáciu o úèinnej látke prípravku
na ochranu rastlín pod¾a prílohy è. 8 èas
A alebo B,
d) stupeò èistoty úèinnej látky zaradenej do prílohy
è.1, ktorú obsahuje registrovaný prípravok na
ochranu rastlín, je rovnaký ako stupeò èistoty
úèinnej látky uvedenej v prílohe è. 1 a drite¾
registrácie prípravku na ochranu rastlín nepredloil v lehote urèenej kontrolným ústavom, písomný súhlas vlastníka údajov uvedeného v revíznej správe s pouitím údajov, ktoré sú obchodným tajomstvom o úèinnej látke prípravku
na ochranu rastlín,
e) drite¾ registrácie prípravku na ochranu rastlín
nepredloil v lehote ním urèenej dokumentáciu
k prípravku na ochranu rastlín pod¾a prílohy è. 8.
(4) Kontrolný ústav môe po prerokovaní
návrhu v komisii zapísa do registra prípravok len
s obsahom úèinnej látky, ktorá je uvedená v prílohe
è. 1 medzi povolenými úèinnými látkami a ktorý je
registrovaný v táte Európskeho hospodárskeho
priestoru, ak spåòa podmienky ním urèené.
(5) Kontrolný ústav po prerokovaní návrhu
v komisii môe zmeni spôsob, mnostvo a rozsah
pouitia u registrovaného prípravku, ak sa zistí,
e na základe vedecko-technického rozvoja je toto
moné zmeni v súlade so zásadami správnej odbornej praxe a neporuením rovnováhy ivotného
prostredia..
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16. Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k výnosu
č.1968/2004-100
Zoznam povolených účinných látok
Všeobecný názov
účinnej látky,
identifikačné
čísla

IUPAC názov

Čistota účinnej látky
[g/kg]*

č. 1
Imazalil
CAS číslo:
73790-28-0,
35554-44-0
CIPAC číslo:
335

(±)-1-(ß-alyloxy-2,4- dichlórfenyletyl)
imidazol
alebo
(±)-alyl 1-(2,4-dichlórfenyl)-2
imidazol-l-yl etyl éter

975

č. 2
Azoxystrobin
CAS číslo:
131860-33-8
CIPAC číslo:
571

metyl (E)-2-{2[6-(2-kyanofenoxy)
pyrimidín-4-yloxy] fenyl}3-metoxyakrylát

930
(Z izomér maximálne
25g/kg)

č. 3
Kresoxim-metyl
CAS číslo:
143390-89-0
CIPAC číslo:
568
č. 4
Spiroxamine
CAS číslo:
1181134-30-8
CIPAC číslo:
572

metyl(E)-2-metoxyimino-2-[2-(otolyloxymetyl) fenyl] acetát

910

(8-terc-butyl-l,4-dioxaspiro[4.5]dekán2-ylmetyl)-etyl-propylamín

940
diastereoizoméry
A a B kombinované

1-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)-3-[1metyl-4-(2-metyl-2H-tetrazol-5-yl)pyrazol-5-ylsulfonyl]-močovina

980

č. 5
Azimsulfuron
CAS číslo:
120162-55-2
CIPAC číslo:
584

16

č. 6
Fluroxypyr
CAS No 6937781-7
CIPAC No 431

kyselina 4-amino-3,5-dichlór-6fluoro-2-pyridyloxy
etánová

950

č. 7
Metsulfuronmetyl
CAS číslo:
74223-64-6
EHS číslo:
441
č. 8
Vápenatá soľ
prohexadiónu
CAS číslo:
127277-53-6
CIPAC číslo:
567
č. 9
Triasulfuron
CAS číslo:
82097-50-5
CIPAC číslo:
480
č. 10
Esfenvalerate
CAS číslo:
66230-04-4
CIPAC číslo:
481
č. 11
Bentazone
CAS číslo:
25057-89-0
CIPAC číslo:
366
č. 12
λ-cyhalothrin
CAS číslo:
91465-08-6
CIPAC číslo:
463

metyl-2-(4-metoxy -6- metyl-1,3,5,
triazín-2- ylkarbamoylsulfamoyl)
benzoát

960

vápenatá soľ kyseliny 3,5-dioxo-4propionyl cyklohexán karboxylovej

890

1-[2-(2-chloroetoxy) fenylsulfonyl]-3(4- metoxy -6-metyl-1,3,5- triazín-2yl) močovina

940

(S)-ά-kyano-3- fenoxybenzyl-(S)-2-(4chlorofenyl)-3- metyl butyrát

830

3-izopropyl-(1H)-2,1,3benzotiadiazín-4-(3H)- ón-2,2-dioxid

960

zmes 1:1:
(S)- ά -kyano-3- fenoxybenzyl (Z)-(1R,
3R)-3-(2-chlór-3,3,3trifluórpropenyl)-2,2- dimetyl
cyklopropán- karboxylátu
a
(R)- ά -kyano-3- fenoxybenzyl (Z)-(1S,
3S)-3-(2-chlór-3, 3, 3trifluórpropenyl)-2,2dimetylcyklopropán- karboxylátu

810

17

č. 13
Fenhexamid
CAS číslo:
126833-17-8
CIPAC číslo:
603
č. 14
Amitrole
CAS číslo:
61-82-5
CIPAC číslo:
90
č. 15
Diquat
CAS číslo:
2764-72-9 (ión),
85-00-7
(dibromid)
CIPAC číslo:
55
č. 16
Pyridate
CAS číslo:
55512-33.9
CIPAC číslo:
447
č. 17
Thiabendazole
CAS číslo:
148-79-8
CIPAC číslo:
323
č. 18
Paecilomyces
fumosoroseus
Apopka kmeň 97,
PFR 97 alebo CG
170,
ATCC20874
č. 19
DPX KE 459
(flupyrsulfuronmetyl)
CAS číslo:
144740-54-5
CICAP číslo:
577

18

N-(2,3-dichlór-4-hydroxyfenyl)-lmetyl-cyclohexán karboxamid

≥ 950

H-[1,2,4]-triazol-3- yl amín

900

9,10-dihydro-8a,10adiazoniafenantrén dibromid

950

6-chlór-3- fenylpyridazín-4-yl S-oktyl
tiokarbonát

900

2-tiazol-4-yl-1H- benzimidazol

985

neuvádza sa

sodná soľ 2- (4,6-dimetoxypyrimidín2-yl karbamoylsulfamoyl)-6-trifluórmetyl nikotinátu

Neprítomnosť
sekundárnych
metabolitov sa musí
potvrdiť pomocou
vysokoúčinnej
kvapalinovej
chromatografie
903

č. 20
S-metylester kyseliny benzo [1,2,3]
Acibenzolar-stiadiazol-7-karbotiovej
metyl
CAS číslo:
135158-54-2
CIPAC číslo:
597
č. 21
nie je k dispozícii
Cyclanilide
CAS číslo:
113136-77-9
CIPAC číslo:
586
č. 22
fosforečnan železitý
Fosforečnan
železitý
CAS číslo:
10045-86-0
CIPAC číslo:
629
č. 23
(E)-6-metyl-4-[(pyridín-3-ylmetylén)
Pymetrozine
amino]-4,5 dihydro-2H-[1,2,4]-triazínCAS číslo:
3 ón
123312-89-0
CIPAC číslo:
593
č. 24
etyl-2-chlór-5-(4-chlór-5Pyraflufen-etyl
difluorometoxy-1H pyrazol-3-yl) –4CAS číslo:
fluórfenoxy acetát
129630-19-9
CIPAC číslo:
605
č. 25
N-(fosfonometyl)- glycín
Glyfosate
CAS číslo:
1071-83-6
CIPAC číslo: 284
č. 26
metyl 3-(4-metoxy -6- metyl-1,3,5Tifensulfurontriazín-2- ylkarbamoyl-sulfamoyl)
metyl
tiofén-2-karboxylát
CAS číslo:
79277-27-3
CIPAC číslo: 452
č. 27
kyselina (2,4-dichlórfenoxy) etánová
2,4-D
CAS číslo:
94-75-7
CIPAC číslo:1

19

970

960

990

950

956

950

960

960

č. 28
Izoproturon
CAS číslo:
34123-59-6
CIPAC číslo: 336
č. 29
Etofumezát
CAS číslo:
26225-79-6
CIPAC číslo: 223
č. 30
Iprovalicarb
CAS číslo:
140923-17-7
CIPAC číslo:
620
č. 31
Prosulfuron
CAS číslo:
94125-34-5
CIPAC číslo:
579
č. 32
Sulfosulfuron
CAS číslo:
141776-32-1
CIPAC číslo:
601
č. 33
Cinidon-etyl
CAS č. 14289120-1
CIPAC číslo: 598
č. 34
Cyhalofop butyl
CAS číslo:
122008-85-9
CIPAC číslo:
596
č. 35
Famoxadon
CAS číslo:
131807-57-3
CIPAC číslo:
594

20

3-(4-izopropylfenyl)- 1,1-dimetyl
močovina

970

(±)-2-etoxy -2,3- dihydro-3,3dimetylbenzofurán-5-ylmetánsulfonát

960

izopropylester kyseliny (2-metyl-1-(1(4-metylfenyl) etylkarbonyl) propyl)
karbamidovej

950
(predbežná
špecifikácia)

1-(4-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazin-2yl)-3-(2-(3,3,3-trifluoropropyl)fenylsulfonyl)-močovina

950

1-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)-3- (2etylsulfonylimidazo [1,2-a])
pyridín)sulfonyl) močovina

980

(Z) -etyl 2-chlór-3-(2-chlór-5(cyclohex-1-én-1,2 dikarboximido)
fenyl) akrylát

940

butyl-(R)-2-(4(4-kyano-2
fluórfenoxy)fenoxy) propionát

950

3-anilino-5-metyl-5-(4-fenoxyfenyl)1,3-oxazolidín-2,4-dión

960

č. 36
Florasulam
CAS číslo:
145701-23-1
CIPAC číslo:
616
č. 37
Metalaxyl-M
CAS číslo:
70630-17-0
CIPAC číslo:
580
č. 38
Picolinafen
CAS číslo:
137641-05-5
CIPAC číslo:
639
č. 39
flumioxazin
CAS číslo:
103361-09-7
CIPAC číslo: 578
č. 40
Deltamethrin
CAS č. 5291863-5
CIPAC číslo: 333
č. 41
Imazamox
CAS číslo:
114311-32-9
CIPAC číslo:
619
č. 42
Oxasulfuron
CAS číslo:
144651-06-9
CIPAC číslo:
626
č. 43
Etoxysulfuron
CAS číslo:
126801-58-9
CIPAC číslo: 591
č. 44
Foramsulfuron
CAS číslo:
173159-57-4
CIPAC číslo: 659

21

2´,6´,8-trifluór-5-metoxy-(1,2,4)triazol (1,5-c) pyrimidín-2-sulfónanilid

970

metyl (R)-2-(((2,6-dimetylfenyl)
metoxyacetyl) amino) propionát

910

4´-fluór-6-((α,α,α-trifluór-m-tolyl)
oxy) pikolinanilid

970

N-(7-fluór-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop2-ynyl-2H-1,4benzoxazín-6-yl) cyklohex-1-éne-1,2dikarboximid

960

(S)-α-kyano-fenoxybenzyl (1R, 3R)-3(2,2-dibrómovinyl)-2,2dimetylcyklopropán karboxylát

980.

kyselina (±)-2-(4-izopropyl-4-metyl-5oxo2-imidazolín -2-yl)-5-(metoxymetyl)
nikotínová

950

oxetán-3-yl 2[(4,6-dimetylpyrimidín2-yl) karbamoyl-sulfamoyl]
benzoát

960

3-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)1-(2-etoxyfenoxysulfonyl) močovina

950

1-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)3-(2-dimetylkarbamoyl-5formamidofenylsulfonyl)
močovina

940

č. 45
Oxadiargyl
CAS číslo:
39807-15-3
CIPAC číslo: 604
č. 46
Cyazofamid
CAS číslo:
120116-88-3
CIPAC číslo: 653
číslo: 47
2,4-DB
CAS číslo:
94-82-6
CIPAC číslo: 83
Č. 48
Beta-cyfluthrin
CAS č.
68359-37-5
(nepotvrdená
stereochémia)
CIPAC číslo: 482
Č. 49
Cyfluthrin
CAS číslo:
68359-37-5
(nepotvrdená
stereochémia)
CIPAC číslo: 385
Č. 50
Iprodion
CAS číslo:
36734-19-7
CIPAC číslo: 278
Č. 51
Linuron
CAS číslo:
330-55-2
CIPAC číslo: 76
Č. 52
Hydrazid
kyseliny
maleínovej
CAS číslo:
123-33-1
CIPAC číslo: 310

22

5-terc-butyl-3-(2,4-dichlór-5propargyloxyfenyl)-1,3,4
oxadiazol-2-(3H)-ón

980

4-chlór-2-kyano-N,N-dimetyl-5P-tolylimidazol -1-sulfónamid

935

kyselina 4-(2, 4 dichlórfenoxy)
butánová

940

metylester kyseliny (SR)-α-kyano-(4fluóro-3-fenoxy-fenyl) (1RS, 3RS;
1RS, 3SR)- 3- (2,2-adichlórvinyl)-2,2dimetylcyklopropán karboxylovej

965

(RS),-α-kyano-4-fluoro-3fenoxybenzyl-(1RS, 3RS; 1RS, 3SR)3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2dimetycyklopropánkarboxylát

920

3-(3,5-dichlórfenyl)-N-izopropyl-2,4dioxo-imidazolidín-1-karboximid

960

3-(3,4-dichlórfenyl)-1-metoxy-1-metyl
močovina

900

6-hydroxy-2H-pyridazín-3-ón

940
(účinná látka musí
byť v súlade so
smernicou Rady
79/117/EHS
zmenenou a
doplnenou smernicou
Rady 90/533/EHS)

Č. 53
Pendimethalin
CAS číslo:
40487-42-1
CIPAC číslo: 357
Č. 54
Propineb
CAS číslo:
12071-83-9
(monomér),
9016-72-2
(homopolymér)
CIPAC číslo:
177
Č. 55
Propyzamide
CAS číslo:
23950-58-5
CIPAC číslo: 315
Č. 56
Mecoprop
CAS číslo: 708519-0
CIPAC číslo: 51
Č. 57
Mecoprop-P
CAS číslo:
16484-77-8
CIPAC číslo: 475
Č. 58
Propiconazol
CAS číslo:
60207-90-1
CIPAC číslo: 408
Č. 59
Trifloxystrobin
CAS číslo:
141517-21-7
CIPAC číslo: 617
Č. 60
Carfentrazone
etyl
CAS číslo:
128639-02.1
CIPAC číslo: 587

23

N-(1-etylpropyl)-2,6-dinitro-3,4xylidén

900

polymerizovaný 1,2-propylén
bis
(ditiokarbamát) zinku

Technická účinná
látka musí vyhovovať
FAO špecifikácii

3,5-dichlór-N-(1,1-dimetylprop2-ynyl) benzamid

920

kyselina (RS)-2-(4-chlór-o-tolyloxy)propiónová

930

kyselina (R)-2-(4-chlór-o-tolyloxy)propiónová

860

(±)-1-[2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl1,3-dioxolán-2-ylmetyl]-1H-1,2,4triazol

920

metyl (E)-metoxyimino-{(E)-a-[1-a(a,a,a-trifluóro-m-tolyl)
etylideneaminooxyl)]-o-tolyl}

960

etyl (RS)-2-chlór-3-[2-chlór-5-(4difluorometyl-4,5-dihydro-3-metyl5oxo-1H 1,2,4-triazol-1-yl)-4fluorofenyl] propionát

900

Č. 61
2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyklohexán
920
Mesotrione
–1,3-dión
Výrobná prímes 1CAS číslo:
cyano-6104206-8
(metylsulfonyl)-7CIPAC číslo: 625
nitro-9H-xantén-9-on
sa považuje za
toxikologický
problém a v
technickom produkte
musí byť nižšia ako
0,0002 % (w/w)
Č. 62
(S)-5-metyl-2-metyltio-5-fenyl-3975
Fenamidon
fenylamino-3,5-dihydroimidazol-4-ón
CAS číslo:
161326-34-7
CIPAC číslo: 650
Č. 63
5-cyklopropyl-4-(2-metyl-sulfonyl-4950
Isoxaflutole
trifluorometylbenzoyl) izoxazol
CAS číslo:
141112-29-0
CIPAC číslo: 575
Č. 64
(RS)-metylamino-2-fenyl-4-(a,a,a960
Flurtamone
trifluóro-m-tolyl) furán-3(2H)-ón
CAS číslo:
96525-23-4
Č. 65
4´-fluór-N-izopropyl-2-[5Flufenacet
(trifluórmetyl)-1,3,4-tiadiazol-2-yloxy]
CAS číslo:
acetanilid
142459-58-3
CIPAC číslo: 588
Č. 66
4-jód-2-[3-(4-metoxy-6-metyl-1,3,5Iodosulfuron
triazín-2-yl) ureidosulfonyl]benzoát
CAS číslo:
185119-76-0
(základný)
144550-36-7
(sodná soľ
iodosulfuronmetylu)
CIPAC číslo: 634
(základný)
634.501 (sodná
soľ iodosulfuronmetylu
Č. 67
S-2-chlóro-N-(2,4-dimetyl-3-tienyl)-NDimethenamid-p
(2-metoxy-1-metyletyl)-acetamid
CAS číslo:
163515-14-8
CIPAC číslo: 638

24

950

910

890
(predbežná hodnota
zo skúšobnej
prevádzky)

Č. 68
metyl (E)-3-metoxy-2-{2-[6Picoxystrobin
(trifluórmetyl)-2CAS číslo:
pyridyloxymetyl]fenyl} akrylát
117428-22-5
CIPAC číslo: 628
Č. 69
(RS)-S-sec-butyl 0-etyl 2-oxo-1,3Fosthiazate
tiazolidín-3-ylfosfonotioát
CAS číslo:
98886-44-3
CIPAC číslo: 585
Č. 70
N-allyl-4,5-dimetyl-2Silthiofam
(trimetylsilyl)tiofén-3-karboxamid
CAS číslo:
175217-20-6
CIPAC číslo: 635
Č. 71
neuvádza sa
Coniothyrium
minitans
Kmeň
CON/M/91-08
CIPAC číslo: 614
Č. 72
S-etyl azepán-1-karbotioát;
Molinate
S-etyl perhydroazepín 1-karbotioát;
CAS číslo: 2212- S-etyl perhydroazepín 1-tiokarboxylát
67-1
CIPAC číslo: 235
Č. 73
tetrametyltiuram disulfid;
Thiram
bis (dimetyltiokarbamoyl)-disulfid
CAS číslo: 13726-8
CIPAC číslo: 24
Č. 74
bis (dimetylditiokarbamát) zinku
Ziram
CAS číslo: 13730-4
CIPAC číslo: 31
Č. 75
kyselina 2-[(4,6-dimethoxypyrimidínMesosulfuron
2CAS číslo:
ylkarbamoyl)sulfamoyl]-á400852-66-6
(metanesulfonamido)-p-toluová
CIPAC číslo: 441
Č. 76
metylester kyseliny 2-(4,5-dihydro-4Propoxycarbazone
metyl-5CAS číslo:
oxo-3-propoxy-1H-1,2,4145026-81-9
triazol-1-yl) karboxamidosulfonyl
CIPAC číslo: 655
benzoovej

25

950
(predbežná hodnota
zo skúšobnej
prevádzky)
930

950

podrobnosti o čistote
a kontrole výroby,
viď revíznu správu

950

960

950
(špecifikácia FAO)
Arzén: najviac 250
mg/kg
Voda: najviac
1,5 %
930

974
(ako
sodná soľ
propoxykarbazónu)

Č. 77
(RS)-3,5-dichlór-N-(3-chlórZoxamide
1-etyl-1-metylacetonyl)-p-toluamid
CAS číslo:
156052-68-5
CIPAC číslo: 640
Č. 78
kyselina benzoová
Kyselina
benzoová
CAS číslo: 6585-0
CIPAC číslo: 622
Č. 79
1-(4,6-dimethoxypyrimidín-2-yl)-3-(3Flazasulfuron
trifluórmetyl-2-pyridylCAS číslo:
sulfonyl)močovina
104040-78-0
CIPAC číslo: 595
Č. 80
metyl N-{2-[1-(4-chlorófenyl)-1HPyraclostrobin
pyrazol-3-yloxymetyl] fenyl} (NCAS číslo:
metoxy) karbamát
175013-18-0
CIPAC číslo: 657

950

990

940

975
výrobná nečistota
dimetylsulfát je
považovaná za
toxikologický
problém a jeho
koncentrácia nesmie
byť vyššia ako
0,0001 %
v technickej účinnej
látke
970

Č. 81
5,7 dichlór – 4 (p- fluórfenoxy)
Quinoxyfen
chinolín
CAS číslo:
124495-18-7
CIPAC číslo: 566
*)
podrobnosti o čistote a kontrole výroby, viď príslušnú revíznu správu“

17. V prílohe č. 2 za poradové číslo 17 sa vkladá riadok pod poradovým číslom 18,
ktoré znie:
„Alanycarb“ a za slovo „Alanycarb“ sa vkladá text „83130-01-2 2002/311/ES“.
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18. Príloha č.10 znie:
„Príloha č.10 k výnosu
č. 1968/2004-100
ŽIADOSŤ O DOVOZ SÚBEŽNÉHO PRÍPRAVKU NA OCHRANU RASTLÍN

Žiadateľ o dovoz súbežného prípravku
sídlo
telefón
fax
Identifikačné číslo
Názov referenčného prípravku v SR
Typ formulácie
Registračné číslo referenčného
prípravku v SR
Držiteľ
registrácie referenčného prípravku v SR
Názov súbežného prípravku v štáte
Európskeho hospodárskeho priestoru,
z ktorého sa bude dovážať
Typ formulácie
Názov štátu Európskeho hospodárskeho
priestoru, z ktorého sa bude súbežný
prípravok dovážať
Registračné číslo súbežného prípravku
v štáte Európskeho hospodárskeho
priestoru
Držiteľ registrácie súbežného prípravku
v štáte Európskeho hospodárskeho
priestoru
sídlo
telefón
fax
Názov súbežného prípravku, pod ktorým
sa bude v Slovenskej republike uvádzať
na trh
Typ formulácie
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Názov účinnej látky v súbežnom
prípravku

Obsah účinnej
látky v prípravku

Výrobca účinnej látky
názov výrobcu, adresa, telefón,
fax

Prílohy žiadosti o súbežný dovoz prípravku :
1.

úradný preklad etikety súbežného prípravku v členskom štáte v tlačenej verzii
návrh etikety v slovenskom jazyku dovážaného súbežného prípravku v tlačenej
3. aj elektronickej verzii
4. vzorku súbežného prípravku s analytickým rozborom vykonaným v laboratóriu,
5. ktoré má certifikát správnej laboratórnej praxe
informácie o obale podľa prílohy č. 8 ( bod 4.1) a vzorku obalu, v ktorom sa bude
7. súbežný prípravok uvádzať na trh v Slovenskej republike a používať*
8. kartu bezpečnostných údajov súbežného prípravku
výpis z obchodného registra Slovenskej republiky alebo kópiu živnostenského
10. listu (nie staršieho ako 3 mesiace)
9. úradne osvedčený preklad potvrdenia od výrobcu, že zloženie súbežného
12. prípravku je identické so zložením referenčného prípravku

Dátum

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno
Áno

Nie
Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

Odtlačok pečiatky, meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu,
a meno, ak ide o právnickú osobu a podpis žiadateľa :

*Dokladá sa len pre tie súbežné prípravky, ktoré sa nebudú uvádzať v Slovenskej republike na trh v pôvodnom
obale, v ktorom sa súbežný prípravok uvádza na trh v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, z ktorého sa na
územie SR dováža.
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19. Prílohy č.19 a 20 znejú:
„Príloha č. 19 k výnosu
č. 1968/2004-100....
Výnimky z používania prípravkov na ochranu rastlín
číslo
1.

benomyl

2.

methidathion

3.
4.

hexazinone
imazapyr

5.
6.

naptalam
prometryne

7.

terbutryn

29

názov účinnej látky

názov rastliny
šošovica, tabak,
cukrová repa, raž
jablone, marhule,
vinič, hrušky,
broskyne, slivky,
okrasné rastliny
lesné škôlky
nepoľnohospodárska
pôda- železnice
uhorky
pohánka, , jahody,
kôpor, šošovica
bôb, zelený hrášok

Príloha è. 20
k výnosu è. 1968/2004-100
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoloèenstiev a Európskej únie
1. Smernica Komisie 97/73//ES z 15. decembra 1997, ktorou sa zaraïuje úèinná látka (imazalil) do
prílohy I smernice Rady 91/414/EHS týkajúcej sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 353, 24.12.1997).
2. Smernica Komisie 98/47/ES z 25. júna 1998, ktorou sa zaraïuje úèinná látka (azoxystrobin) do
prílohy I smernice Rady 91/414/EHS týkajúcej sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 191, 7.7.1998).
3. Smernica Komisie 1999/1/ES z 21. januára 1999, ktorou sa zaraïuje úèinná látka (kresoxym metyl)
do prílohy I smernice Rady 91/414/EHS týkajúcej sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 021, 28.1.1999).
4. Smernica Komisie 1999/73/ES z 19. júla 1999, ktorou sa zaraïuje úèinná látka (spiroxamine) do
prílohy I smernice Rady 91/414/EHS týkajúcej sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 206, 5.8.1999).
5. Smernica Komisie 1999/80/ES z 28. júla 1999, ktorou sa zaraïuje úèinná látka (azimsulfuron) do
prílohy I smernice Rady 91/414/EHS týkajúcej sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 210, 10.8.1999).
6. Smernica Komisie 2000/10/ES z 1. marca 2000, ktorou sa zaraïuje úèinná látka (fluroxypyr) do
prílohy I smernice Rady 91/414/EHS týkajúcej sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 057, 2.3.2000).
7. Smernica Komisie 2000/49/ES z 26. júla 2000, ktorou sa zaraïuje úèinná látka (metsulfuron- metyl)
do prílohy I smernice Rady 91/414/EHS týkajúcej sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 197, 3.8.2000).
8. Smernica Komisie 2000/50/ES z 26. júla 2000, ktorou sa zaraïuje úèinná látka (vápenatá so¾
prohexadiónu) do prílohy I smernice Rady 91/414/EHS týkajúcej sa uvádzania prípravkov na ochranu
rastlín na trh (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 198, 4.8.2000).
9. Smernica Komisie (ES) 2000/66/EC z 23. októbra 2000, ktorou sa zaraïuje aktívna látka (triasulfuron)
do prílohy I k smernici rady 91/414/EHS týkajúcej sa uvádzania výrobkov na ochranu rastlín na trh
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 276, 28.10.2000).
10. Smernica Komisie (ES) 2000/67/EC z 23. októbra 2000, ktorou sa zaraïuje aktívna látka (esfenvalerát) do prílohy I k smernici rady 91/414/EHS týkajúcej sa uvádzania výrobkov na ochranu rastlín
na trh (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 276, 28.10.2000).
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11. Smernica Komisie 2000/68/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa zaraïuje úèinná látka (bentazone) do
prílohy I smernice Rady 91/414/EHS týkajúcej sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 276, 28.10.2000).
12. Smernica Komisie 2000/80/ES zo 4. decembra 2000, ktorou sa mení a dopåòa príloha I smernice
rady 91/414/EHS týkajúca sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trhy, s cie¾om prílohu
konsolidova a zaradi do nej ïaliu úèinnú látku (lambda-cyhalotrín) (Úradný vestník Európskych
spoloèenstiev L 309, 9.12.2000).
13. Smernica Komisie 2001/28/ES z 20. apríla 2001, ktorou sa mení a dopåòa príloha I k smernici rady
91/414/EHS o umiestnení na trh prípravkov na ochranu rastlín za úèelom zahrnutia KBR 2738
(fenhexamid) ako úèinnej látky (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 113, 24.4.2001).
14. Smernica Komisie 2001/21/ES z 5. marca 2001, ktorou sa mení a dopåòa príloha I k smernici rady
91/414/EHS o umiestnení na trh prípravkov na ochranu rastlín za úèelom zahrnutia látok amitrole,
diquat, pyridate a thiabendazole ako úèinných látok (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L
069, 10.3.2001).
15. Smernica Komisie 2001/47/ES z 25. júna 2001, ktorou sa mení a dopåòa príloha I k smernici rady 91/
414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh s cie¾om zaradi Paecilomyces fumosoroseus
(Apopka kmeò 97, PFR 97 alebo CG 170, ATCC20874) ako úèinnú látku (Úradný vestník
Európskych spoloèenstiev L 175, 28.6.2001).
16. Smernica Komisie 2001/49/ES z 28. júna 2001, ktorou sa mení a dopåòa príloha I k smernici Rady
91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh s cie¾om zaradi DPX KE 459
(flupyrsulfuron-metyl) ako úèinnú látku (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 176, 29.6.2001).
17. Smernica Komisie 2001/87 z 12. októbra 2001, ktorou sa mení a dopåòa príloha I k smernici rady
91/414/EHS o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh, aby zahàòala acibenzolar-s-metyl,
cyclanilide, fosforeènan elezitý, pymetrozín a pyrafluefen-etyl ako úèinné látky (Úradný vestník
Európskych spoloèenstiev L 276, 19.10.2001).
18. Smernica Komisie 2001/99/ES z 20. novembra 2001,ktorou sa mení a dopåòa príloha I k smernici
rady 91/414/EHS o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh, aby zahàòala glyfosát a thifensulfuronmetyl ako úèinné látky (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 304, 21.11.2001).
19. Smernica Komisie 2001/103/ES z 28. novembra 2001, ktorou sa mení a dopåòa príloha I smernice
rady 91/414/EHS týkajúcej sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trhy a ako úèinná látka sa
zaraïuje kyselina 2,4-dichlórofenoxyoctová (2,4-D) (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L
313, 30.11.2001).
20. Smernica Komisie 2002/18/ES z 22. februára 2002,ktorou sa mení a dopåòa príloha I k smernici rady
91/414/EHS o umiestòovaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a zaraïuje sa do nej izoproturon
ako úèinná látka (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 055, 26.2.2002).
21. Smernica Komisie 2002/37/ES z 3. mája 2002, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady 91/414/EHS
s cie¾om zaradi látku etofumezát ako úèinnú látku (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 117,
4.5.2002).
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22. Smernica Komisie 2002/48/ES z 30. mája 2002, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady 91/414/
EHS za úèelom zahrnutia látok iprovalicarb, prosulfuron a sulfosulfuron medzi úèinné látky (Úradný
vestník Európskych spoloèenstiev L 148, 6.6.2002).
23. Smernica Komisie 2002/64/ES z 15. júla 2002 ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady 91/414/EHS
o zahrnutí látok cinidon-etyl, cyhalofop butyl, famoxadone , florasulam, metalaxyl-M a picolinafen
medzi úèinné látky (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 189, 18.7.2002).
24. Smernica Komisie 2002/81/ES z 10. októbra 2002, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady 91/414/
EHS zaradením flumioxazinu medzi úèinné látky (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 276,
12.10.2002).
25. Smernica Komisie 2003/5/ES z 10. januára 2003, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady 91/414/
EHS a zaraïuje deltamethrin ako úèinná látka (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 008,
14.1.2003).
26. Smernica Komisie 2003/23/ES z 25. marca 2003, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady 91/414/
EHS z dôvodu zaradenia imazamox, oxasulfuron, ethoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl a cyazofamid medzi úèinné látky (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 081, 28.3.2003).
27. Smernica Komisie 2003/31/ES z 11. apríla 2003, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady 91/414/
EHS z dôvodu zaradenia 2,4-DB, beta-cyfluthrin, cyfluthrin, iprodione, linuron, hydrazid kyseliny
maleínovej a pendimethaline medzi úèinné látky (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 101,
23.4.2003).
28. Smernica Komisie 2003/39/ES z 15. mája 2003, ktorým sa mení a dopåòa smernica Rady 91/414/
EHS s cie¾om zaradi propineb a propyzamid ako aktívne látky (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 124, 20.5.2003).
29. Smernica Komisie 2003/68/ES z 11. júla 2003, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady 91/414/EHS
z dôvodu zaradenia trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl, mesotrione, fenamidone a isoxaflutole ako
úèinné látky (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 177, 16.7.2003).
30. Smernica Komisie 2003/70/ES zo 17. júla 2003, ktorá mení a dopåòa smernicu Rady 91/414/EHS
a zaraïuje mecoprop, mecoprop-P a propiconazol ako úèinné látky (Úradný vestník Európskych
spoloèenstiev L 184, 23.7.2003).
31. Smernica Komisie 2003/79/ES z 13. augusta 2003, ktorou sa mení a dopåòa smernica 91/414/EHS
a zaraïuje Coniothyrium minitans ako úèinná látka (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev
L 205, 14. 8.2003).
32. Smernica Komisie 2003/81/ES z 5. septembra 2003, ktorá mení a dopåòa smernicu 91/414/EHS
a zaraïuje molinate, thiram a ziram ako úèinné látky (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev
L 224, 6.9.2003).
33. Smernica Komisie 2003/84/ES z 25. septembra 2003, ktorá mení a dopåòa smernicu Rady 91/414/
EHS a zaraïuje flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fosthiazate
a silthiofam ako úèinné látky (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 247, 30.9.2003).
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34. Smernica Komisie 2003/119/ES z 5. decembra 2003, ktorá mení a dopåòa smernicu Rady 91/414/
EHS, aby zaradila úèinné látky mesosulfuron, propoxycarbazone a zoxamide (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 325, 12.12.2003).
35. Smernica Komisie 2004/30/ES z 10. marca 2004, ktorá mení a dopåòa smernicu Rady 91/414/EHS,
aby zaradila úèinné látky kyselina benzoová, flazasulfuron a pyraclostrobin (Úradný vestník Európskych
spoloèenstiev L 077, 13.3.2004).
36. Smernica Komisie 2004/60/ES z 23. apríla 2004, ktorá mení a dopåòa smernicu Rady 91/414/EHS,
aby zaradila úèinnú látku quinoxyfen od 1. septembra 2004 vstupuje do Úradný vestník Európskych
spoloèenstiev L 120, 24.4.2004).“.
Èl. II
Tento výnos nadobúda úèinnos 1. septembra 2004.

Zsolt Simon, v.r.
minister
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VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 21. júla 2004 è.1905/2004-100,
ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 24. júna 2002 è. 1519/2002-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výivového tvrdenia,
spôsob uvádzania výivovej hodnoty potravín a spôsob jej výpoètu v znení výnosu
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 28. októbra 2002 è. 2743/2002-100

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pod¾a § 12 ods. 3 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è.152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona è. 23/2002 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 24. júna 2002 è. 1519/2002-100,
ktorým sa ustanovuje rozsah výivového tvrdenia,
spôsob uvádzania výivovej hodnoty potravín
a spôsob jej výpoètu v znení výnosu Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 28. októbra 2002 è. 2743/2002-100, sa mení a dopåòa
takto:
1. § 2 sa dopåòa odsekom 18, ktorý znie:
(18) Salatrim ako zloka potravín nového typu2) je tuk so zníeným obsahom energie (nízkoenergetický tuk) vhodný na pekárske výrobky
a cukrovinky so zníenou energetickou hodnotou.
Názov salatrim je medzinárodne uznávaný akronym, vytvorený zo zaèiatoèných písmen alebo slabík názvu nízkoenergetického tuku (short- and
long-chain acyl triglyceride molecules)..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

 2) Rozhodnutie Komisie 2003/867/ES z 1. decembra 2003
povo¾ujúce umiestnenie na trh salatrimov ako nových zloiek
potravín pod¾a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 258/97 (Úradný vestník Európskej únie L 326,
1.12.2003)..

2. V § 5 sa odsek 1 dopåòa písmenom g), ktoré
znie:
g) salatrim(y) 25 kJ (6 kcal)..
3. V § 5 ods. 3 v písmenách e) a f) sa nahrádza
skratka mg skratkou g.
4. Doterají text § 6 sa oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Obaly potravín, na ktorých je mnostvo
vlákniny alebo sodíka oznaèené v pôvodných
jednotkách pod¾a § 5 ods. 3 písmená e) a f) mono
pouíva do spotrebovania ich zásob..
5. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
„§ 6a
Týmto výnosom sa preberajú právne akty
Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe è. 3..

6. Za prílohu è. 2 sa vkladá príloha è. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 3
k výnosu è. 1519/2002-100
Zoznam preberaných právnych aktov
Európskych spoloèenstiev a Európskej únie

Smernica Rady 90/496/EHS z 24. septembra 1990 o nutriènom oznaèovaní potravín (Úradný vestník
Európskych spoloèenstiev L 276, 6.10.1990) v znení smernice Rady 2003/120/ES z 5. decembra 2003
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 333, 20.12.2003)..

Èl. II
Tento výnos nadobúda úèinnos 15. augusta 2004.
Zsolt Simon, v.r.
minister
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VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 3. augusta 2004 è. 1657/2004-100
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky obèianskym zdrueniam, nadáciám, neziskovým organizáciám
a záujmovým zdrueniam právnických osôb

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky pod¾a
§ 16 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení zákona è. 442/2003 Z. z. ustanovuje:
§1
Poskytovanie dotácií
(1) Dotácie zo tátneho rozpoètu mono poskytnú na
a) oblas ochrany prírody v pôsobnosti ministerstva na zachovanie genofondov ivoèíchov a rastlín v prírode a drobných domácich zvierat,
b) opatrenia týkajúce sa ochrany zdravia zvierat,
c) vyuívanie aktivít vo vo¾nom èase a prípravu
mladej generácie na budúce poslanie v registrovaných záujmových krúkoch mladých chovate¾ov a pestovate¾ov, potravinárov, lesníkov a po¾ovníkov v zdrueniach,
d) výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti, mláde
a irokú verejnos v oblasti po¾nohospodárstva
a lesného hospodárstva,
e) èinnosti v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania
na výchovu poradcov biologickej ochrany rastlín,
f) poradenstvo pre ro¾níkov, podnikate¾ov hospodáriacich na pôde a netátnych vlastníkov
lesov,
g) prezentáciu potravín, vrátane tradièných, ovocia
a zeleniny domáceho pôvodu,
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h) usporiadanie medzinárodných konferencií o potravinárstve, po¾nohospodárstve, lesníctve a po¾ovníctve,
i) ochranu a rozvoj prírodného, historického a kultúrneho dedièstva a v oblasti vidieckeho turizmu.
(2) Dotácie na úèely pod¾a odseku 1 mono
poskytnú
a) obèianskemu zdrueniu,
b) nadácii alebo záujmovému zdrueniu právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
c) neziskovej organizácii poskytujúcej veobecne
prospené sluby.
§2
(1) Dotácie pod¾a § 1 mono poskytnú iadate¾ovi, ak preukáe, e má na financovanie úèelu
dotácie zabezpeèených najmenej 30 % nákladov
z iných zdrojov.
(2) Dotácie pod¾a § 1 nemono poskytnú
a) na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
b) na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých
úverov,
c) na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
d) iadate¾ovi, ktorý nemá usporiadané finanèné
vzahy k tátnemu rozpoètu za predchádzajúci
rozpoètový rok,
e) iadate¾ovi, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii.

f) na úhradu miezd, platov, sluobných príjmov
a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní,

§3
Predkladanie iadostí o poskytnutie dotácií
(1) Dotácie pod¾a § 1 mono poskytnú na základe písomnej iadosti, ktorej vzor je uvedený
v prílohe è.1.
(2) Prílohou iadosti o poskytnutie dotácie
pod¾a § 1 je
a) popis projektu v truktúre pod¾a prílohy è. 2,
b) doklad o zriadení alebo zaloení iadate¾a a ak
ide o právnickú osobu zapísanú do obchodného
registra alebo obdobného registra, aj výpis alebo doklad o zápise do tohto registra nie starí
ako 3 mesiace,
c) doklad o zriadení osobitného úètu iadate¾a
v banke alebo poboèke zahraniènej banky,
d) vyhlásenie o zabezpeèení spolufinancovania
pod¾a § 2,
e) doklad o vlastníctve nehnute¾nosti, ak predmetom financovania je nehnute¾nos,

f) vyhlásenie iadate¾a, e má vysporiadané finanèné vzahy so tátnym rozpoètom.
g) vyhlásenie iadate¾a, e nie je v konkurze ani
v likvidácii.
(3) iadosti pod¾a odseku 1 sa predkladajú
ministerstvu do 30. mája prísluného rozpoètového
roka.
§4
Prechodné ustanovenie
V roku 2004 sa iadosti pod¾a § 3 predkladajú
ministerstvu do 15. septembra 2004.

§5
Tento výnos nadobúda úèinnos 1. septembra
2004.

Zsolt Simon, v.r.
minister
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Príloha è. 1
k výnosu è. 1657/2004-100

iados o poskytnutie dotácie
1. Názov právnickej osoby:
2. Identifikaèné èíslo (IÈO):
3. Adresa sídla:
4. Èíslo telefónu, faxu, e-mail:
5. Právna forma:
6. Predmet èinnosti:
7. tatutárny zástupca:
8. Telefónne èíslo tatutárneho zástupcu:
9. Názov projektu, na ktorý sa dotácia poaduje:
10. Cie¾ projektu:
11. Termín realizácie projektu:
12. Miesto realizácie projektu:
13. Odborný garant projektu:
14. Celkový rozpoèet projektu:
15. Vlastné zdroje z bodu 14:
16. Otlaèok peèiatky iadate¾a a podpis tatutárneho zástupcu:
17. Dátum a miesto predloenia iadosti:
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Príloha è. 2
k výnosu è. 1657/2004-100

Popis projektu
1. Názov projektu
2. Úèel a charakteristika projektu
3. Odborný garant projektu
4. Termín realizácie projektu
5. Miesto realizácie projektu
6. Celkové náklady a príjmy projektu
7. Výka poadovanej dotácie
8. Prostriedky zabezpeèené z iných zdrojov  z toho: vlastné zdroje
9. Predmet èinnosti iadate¾a
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Doplnok
k zoznamu registrovaných veterinárnych liekov
a
schválených veterinárnych prípravkov
od 1. apríla 2004 do 30. júna 2004
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 51 ods. 10 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 Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňuje tento doplnok na základe oznámenia
Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre.
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv vydal podľa § 51 ods. 1
zákona rozhodnutie 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.
Registrácia:
ANIMEDICA WEST, Spolková republika Nemecko
Prednisolon 1% inj. a.u.v.
100 ml

Rp.96/042/04-S

BIOFAKTOR Co.Ltd, Poľsko
Flucolvet plv.sol. a.u.v.

100, 1000 g

Rp.96/106/04-S

BIOTIKA, Slovenská republika
Axetocal D3 inj. a.u.v.

1x10, 1x50, 1x100, 1x200, 1x250ml Rp.96/037/04-S

BIOVETA, Česká republika
Biocan L inj. a.u.v.
Biocan LR inj. a.u.v.
Moraxebin Noe inj. a.u.v.
Oxytetracyklin Bioveta
20 % LA inj. a.u.v.
Tetramutin prm. a.u.v.
Top Spot on Stronger sol. a.u.v.

10x1, 20x1, 50x1, 100x1 ml
10x1, 20x1, 50x1, 100x1 ml
1x10, 1x20, 1x50, 12x50, 24x50,
1x100, 12x100, 20x100 1x250,
12x250, 20x250, 1x500 ml

Rp.97/084/04-S
Rp.97/085/04-S

100 ml

Rp.96/041/03-S

0,5; 1; 3; 5; 10; 15; 25kg
1x1, 2x1, 3x1, 25x1, 50x1, 100x1,
1x25 ml

Rp.98/020/04-S

BOB MARTIN Ltd., Veľká Británia
Bob Martin Permethrin
Dog spot on sol. a.u.v.
1x1, 2x1, 3x1, 4x1, 6x1, 8x1 ml
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Rp.97/032/04-S

Rp.96/023/04-S

Rp.96/119/04-S

CEVA Santé Animale S.A., Francúzsko
Colivet sol. a.u.v.
250 ml, 500 ml, 1 l, 2 l, 5 l, 10 l
Enzaprost T inj. a.u.v.
30, 50 ml
Vetrimoxin 50 plv.sol. a.u.v.
100 g, 1 kg

Rp.96/113/04-S
Rp.96/039/04-S
Rp.96/109/04-S

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

250 ml, 500 ml

Rp.97/038/04-S

CEVA VETEM s.p.a., Taliansko
Tiaclor prm. a.u.v.

10, 25 kg

Rp.98/110/04-S

CYMEDICA, Česká republika
Aureomix 133 T prm. a.u.v.
Skaliomutin 10% prm. a.u.v.

10, 25 kg
10, 20, 25 kg

Rp.98/041/04-S
Rp.98/051/04-S

CZ VETERINA S.A., Španielsko
Coglamune inj. a.u.v.

50, 100, 250, 500 ml

Rp.97/071/04-S

DIVASA FARMAVIC S.A., Španielsko
Albendavet 1,9% susp. a.u.v.
1, 5 l
Albendavet 10% oral.sol. a.u.v.
1, 5 l
Doxivet 10% sol. a.u.v.
1, 5 l
Enrovet 10% sol. a.u.v.
1, 5 l
Partovet inj. a.u.v.
10, 50, 100, 250 ml
DYNTEC, Česká republika
MM-Vac inj.sicc. a.u.v.

Rp.96/082/04-S
Rp.96/081/04-S
Rp.96/079/04-S
Rp.96/075/04-S
Rp.96/080/04-S

Suivac PRRS-IN inj. a.u.v.

1x10, 1x40, 1x80, 1x160, 6x10,
6x40, 6x80, 6x160 dávok
1x25, 1x50, 1x250 dávok

Rp.97/027/04-S
Rp.97/035/04-S

ESSEX Animal Health, Nemecko
Equip F inj. a.u.v.
Equip FT inj. a.u.v.
Equip T inj. a.u.v.

10x2 ml
10x1 dávka
10x1 dávka

Rp.97/036/04-S
Rp.97/040/04-S
Rp.97/043/04-S

Vak. 1000, 2000 dáv.,
Riedidlo 200, 400 ml

Rp.97/056/04-S

FATRO S.p.A., Taliansko
Cevac MD RISP HVT inj. a.u.v.

FORT DODGE Animal Health, Holandsko
Duvaxyn EHV 1,4 inj. a.u.v.
10x1 dáv.
Duvaxyn IE Plus inj. a.u.v.
2x1, 10x1 dáv.

Rp.97/065/04-S
Rp.97/086/04-S

FORT DODGE Veterinaria S.A., Španielsko
Suvaxyn APP inj. a.u.v.
1x1000 ml
Suvaxyn Ery inj. a.u.v.
1x50 ml
Suvaxyn Parvo/E inj. a.u.v.
1x20, 2x50 ml

Rp.97/048/04-S
Rp.97/021/04-S
Rp.97/047/04-S
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G.V. Pharma, Slovenská republika
Belac 50 mg tbl. a.u.v.
Belac 250 mg tbl. a.u.v.
Belac 500 mg tbl. a.u.v.

20, 50 tabliet
21, 49 tabliet
21 tabliet

Rp.96/072/04-S
Rp.96/073/04-S
Rp.96/074/04-S

GALEN Ltd., Severné Írsko
Ceporex Vet 50 mg tbl. a.u.v.
Ceporex Vet 250 mg tbl. a.u.v.

100, 500 tabliet
100, 250 tabliet

Rp.96/029/04-S
Rp.96/030/04-S

IMPFSTOFFWERK DESSAU-TORNAU GmbH, Nemecko
Gallivac SE lyof. a.u.v.
10x1000, 1x5000, 12x5000 dáv.

Rp.97/034/04-S

INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandsko
Cobactan LC ung. a.u.v.
3, 15, 20, 24 striekačiek
Porcilis Glässer inj. a.u.v.
20, 50, 100 ml

Rp.96/045/04-S
Rp.97/026/04-S

KVP, Pharma- und Veterinärprodukte GmbH, Spolková rep. Nemecko
Baytril Max inj. a.u.v.
100 ml
Rp.96/107/04-S
Drontal Plus 35 kg tbl. a.u.v.
2, 10, 20, 50, 100 tabliet
Rp.96/111/04-S
LABORATORIOS HIPRA S.A., Španielsko
Hipradog 7 inj.sicc. a.u.v.
1x1, 10x1 dávka
Hipradog DHLP inj.sicc. a.u.v.
1x1, 10x1 dávka
Hipradog DP inj.sicc. a.u.v.
1x1, 10x1 dávka

Rp.97/068/04-S
Rp.97/067/04-S
Rp.97/066/04-S

LABORATORIOS SERRA PAMIES S.A., Španielsko
Quinoex 10 sol. a.u.v.
1000 ml

Rp.96/092/04-S

LAVET Pharmaceuticals Ltd., Maďarsko
Ketosin inf. a.u.v.
500 ml
Quinocol sol. a.u.v.
50, 1000 ml

Rp.96/006/04-S
Rp.96/089/04-S

LEK Pharmaceuticals d.d., Slovinsko
Xiclav 50 mg tbl.flm. a.u.v.
1x10, 2x10, 3x10, 4x10, 5x10,
10x10, 20x10, 30x10, 50x10,
100x10 tbl.
Xiclav 250 mg tbl.flm. a.u.v.
1x8, 2x8, 3x8, 4x8, 5x8, 10x8,
20x8, 30x8, 50x8, 100x8 tbl.
Xiclav 500 mg tbl.flm. a.u.v.
1x8, 2x8, 3x8, 4x8, 5x8, 10x8,
20x8, 30x8, 50x8, 100x8 tbl.
LOHMANN Animal Health, Nemecko
TAD Thymo Vac lyof. a.u.v.
500, 1000, 2500, 5000, 10000,
10x500, 10x1000, 10x2500,
10x5000, 10x10000 dáv.
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Rp.96/062/04-S
Rp.96/063/04-S
Rp.96/062/04-S

Rp.97/122/04-S

MERIAL S.A.S, Francúzsko
Enacard 2,5 mg tbl. a.u.v.
Enacard 5 mg tbl. a.u.v.
Enacard 10 mg tbl. a.u.v.
Enacard 20 mg tbl. a.u.v.
Stomorgyl 2 tbl. a.u.v.
Stomorgyl 10 tbl. a.u.v.

28 tbl.(4 blistre po 7 tbl.)
28 tbl.(4 blistre po 7 tbl.)
28 tbl.(4 blistre po 7 tbl.)
28 tbl.(4 blistre po 7 tbl.)
2x10 tbl.
2x10 tbl.

Rp.96/058/04-S
Rp.96/059/04-S
Rp.96/060/04-S
Rp.96/061/04-S
Rp.96/069/04-S
Rp.96/070/04-S

NORBROOK Laboratories Ltd., Severné Írsko
Benzapen LA inj. a.u.v.
100 ml.
Mastiquick intram.susp.a.u.v.
24x5 g
Noroclav IMM susp. a.u.v.
1x3 g
Simivet Retard inj. a.u.v.
100 ml
Sustrepen inj. a.u.v.
100 ml

Rp.96/022/04-S
Rp.96/054/04-S
Rp.96/050/04-S
Rp.96/053/04-S
Rp.96/018/04-S

PARNELL Laboratories Pty, Ltd., Austrália
Estroplan inj. a.u.v.
10, 20 ml
Gonabreed inj. a.u.v.
10, 20 ml

Rp.96/091/04-S
Rp.96/090/04-S

PFIZER, Belgicko
Stellamune Mycoplasma inj. a.u.v.

20, 100, 250 ml

Rp.97/009/04-S

PFIZER, Francúzsko
Advocin 180 inj. a.u.v.

50, 100, 250 ml

Rp.96/031/04-S

PHARMAGAL, Slovenská republika
Deprogal inj. a.u.v.
2, 10, 20, 50, 100 ml
Doxygal SP prm. a.u.v.
1, 10 kg
Sutricol prm. a.u.v.
25 g, 100 g, 250 g, 5 kg

Rp.96/076/04-S
Rp.98/077/04-S
Rp.98/078/04-S

PHARMAGAL BIO, Slovenská republika
Avigal NBE inj. a.u.v.
100, 200, 500 ml
Bodyglob inj. a.u.v.
5 ml

Rp.97/028/04-S
Rp.97/044/04-S

RIEMSER, Nemecko
Ketariem inj. a.u.v.
Xylariem inj. a.u.v.

Rp.96/055/04-S
Rp.96/057/04-S

10, 25 ml
10, 50 ml

RICHTER PHARMA AG, Rakúsko
Pen-Strep inj. a.u.v.
100 ml

Rp.96/094/04-S

SERUM-WERK Bernburg AG, Nemecko
Caniquantel Plus gel. a.u.v.
6x6 ml

Rp.96/112/04-S

VEYX-PHARMA B.V., Holandsko
Nekro Veyxym inj. a.u.v.

50, 100 ml

Rp.96/046/04-S

VIRBAC, Francúzsko
Cortizeme susp. a.u.v.
Duowin Contact Spot-on sol. a.u.v.
Rilexine 15% inj. a.u.v.

125 ml
1, 2, 3, 4 pipety
50, 100, 250 ml

Rp.96/024/04-S
Rp.96/011/04-S
Rp.96/025/04-S
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Schválenie:
AGRIFA NUTRITION ANIMALE, Francúzsko
BOOSTY’VO pst. a.u.v.
15 ml
Horsyboost pst. a.u.v.
20 ml
Lamboost pst. a.u.v.
100 ml (50 dáv.), 250 ml (125dáv.)
Pigstrong pst. a.u.v.
100 ml (50 dáv.), 250 ml (125dáv.)

-010/P/04-S
-011/P/04-S
-012/P/04-S
-013/P/04-S

BIOVETA, Česká republika
Avibion plv. a.u.v.

1x100, 1x1000, 1x5000 g

-020/P/04-S

Insem nádobka 900 ks.
Insem. pipeta 2, 6, 20, 800 ks

-015/R/04-S

HELM AG, Nemecko
Helmvit E sol. a.u.v.

1l

-019/V/04-S

MEVAK, Slovenská republika
Q set KFR

antigén 2x20 ml, pozit.sérum 1x1ml -080/DG/03-S

RICHTER Pharma AG, Rakúsko
Calcoral Forte gel. a.u.v.
Enteroferment plv. a.u.v.
Geriseng tbl. a.u.v.

400 ml
150 g
60 tbl.

-022/M/04-S
-021/P/04-S
-023/M/04-S

UNITRON, Dánsko
Jednofázové riedidlo kančej spermy
s obsahom antibiotika

46,5; 500 g

-014/R/04-S

GERLICH s.r.o., Česká republika
Súprava pre insemináciu prasníc
a prasničiek

VÝZKUMNÝ ÚSTAV VČELÁŘSKÝ, Česká republika
Formidol doštičky a.u.v.
2 kusy
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-001/R/04-S

Predĺženie registrácie:
FATRO S.p.A., Taliansko
Bicormicina LA inj. a.u.v.
Reuflogin inj. a.u.v.

Rp.96/0716/96-S
Rp.96/0669/97-S

MEVAK, Slovenská republika
Aciprogentín plv.sol. a.u.v.
Biprogentin plv.sol. a.u.v.
Bodycan 6 inj. a.u.v.

- 99/043/76-S
- 99/045/76-S
Rp.97/682/92-S

VETERINA Animal Health Ltd., Chorvátsko
Geotilin P prm. a.u.v.
Rp.96/048/93-S
Predĺženie schválenia:
Zmeny registrácie:
AHP FORT DODGE, Holandsko
Poulvac Marek CVI+HVT inj. a.u.v.

AHP FORT DODGE, USA
Poulvac Marek HVT inj.sicc. a.u.v.

Rp.97/681/92-C/S - držiteľa rozhodnutia o registrácii,
veľkosti balenia, druhu obalu,
zloženia pomocných látok,
zloženia riedidla, času
použiteľnosti, cieľového druhu,
dávkovania a mechanizmu
podania, výroby riedidla,
kontraindikácií, špeciálnych
opatrení pri používaní,
špeciálnych upozornení pre
cieľový druh, špeciálnych opatrení
pre osobu podávajúcu liek
zvieratám, inkompatibility,
nástupu imunity a špeciálnych
opatrení na likvidáciu nepoužitého
lieku alebo odpadového materiálu.
Rp.97/681/92-C/S - držiteľ rozhodnutia o registrácii,
veľkosť balenia, druh obalu,
zloženie riedidla, mechanizmus
podania lieku, čas použiteľnosti,
výroba riedidla, kontraindikácie,
nežiaduce účinky, špeciálne
opatrenia pri používaní, interakcie
a nástup imunity
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Suvaxyn E.coli P 4 inj. a.u.v.

Suvaxyn Parvo inj. a.u.v.

BIOFAKTORY, Česká republika
Biozink prm. a.u.v.
BIOVETA, Česká republika
Parvoerysin inj. a.u.v.
Salgen loyf. a.u.v.
Trichoequen inj.sicc. a.u.v.
FATRO S.p.A., Taliansko
Reuflogin inj. a.u.v.
CHASSOT AG, Švajčiarsko
Sedalin gel a.u.v.

Rp.97/133/00-S -výrobca: FORT DODGE Animal
Health, USA
-držiteľ rozhodnutia o registrácii
Rp.97/085/99-S - názov lieku: Suvaxyn Parvo ST inj.
a.u.v.
- držiteľ rozhodnutia o registrácii
Rp.98/077/02-S - miesto výroby
Rp.97/033/99-S - špecifikácia, balenie, charakteristika
Rp.97/443/94-C/S - špecifikácia liečiva, čas
použiteľnosti
Rp.97/294/92-C/S - čas použiteľnosti
Rp.96/0669/97-S - druh a kategória zvierat
- ochranná lehota
Rp.96/106/99-S - druh a kategória zvierat

INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandsko
Nobi-Vac REO+IB+G+ND inj. a.u.v. Rp.97/0101/97-S - názov lieku: Nobilis
REO+IB+G+ND inj. a.u.v.
- čas použiteľnosti, druh obalu,
zloženie vet. lieku
KRKA, Slovinsko
Enroxil 5 % plv. a.u.v.
Rp.96/0640/95-S -názov lieku: Enroxil 5 % prm. a.u.v.
MERIAL S.A.S, Francúzsko
Avinew lyof. a.u.v.

Rhiniffa T inj. a.u.v.
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Rp.97/0729/96-S - držiteľ rozhodnutia o registrácii,
miesto výroby, zloženie, indikácie,
kontraindikácie, dávkovanie,
mechanizmus podania lieku, čas
použiteľnosti, druh obalu,
imunologických vlastností,
použitia počas gravidity a laktácie
interakcie a nástup imunity,
predávkovanie, špeciálne opatrenia
pre cieľový druh, špeciálne
opatrenia pre osobu
podávajúcu liek, inkompatibilita
Rp.97/153/00-S - zloženie pomocných látok

MEVAK, Slovenská republika
Aciprogentín plv.sol. a.u.v.
Biprogentin plv.sol. a.u.v.
Fenbion 2,5 % plv. a.u.v.

PFIZER AH, USA
Leukocell 2 inj. a.u.v.
Primucel FIP inj. a.u.v.
RIEMSER, Nemecko
Phenylbutazon gel a.u.v.

-99/043/76-S - veľkosť balenia: 1x320, 10x320,
20x320 g, čas použiteľnosti
-99/045/76-S - veľkosť balenia: 1x280, 5x380, 10x380,
20x380 g, čas použiteľnosti
Rp.96/245/94-S - druh a kategória zvierat, čas
použiteľnosti, charakteristika,
indikácie, kontraindikácie,
mechanizmus podania lieku, ochranná
lehota
Rp.97/176/94-S - výrobca: PFIZER AH, USA;
PFIZER AH, Belgicko
Rp.97/038/99-S - výrobca: PFIZER AH, USA;
PFIZER AH, Belgicko
Rp.96/086/01-S - druh a kategória zvierat

VETERINA Animal Health Ltd., Chorvátsko
Geotilin P plv. a.u.v.
Rp.96/048/93-S - názov lieku: Geotilin P prm. a.u.v.
VIRBAC, Francúzsko
Suramox 50 % prm. a.u.v.

Rp.98/0705/96-S - druh a kategória zvierat
- dĺžka trvania liečby
Zmeny schválení:
Zrušenie registrácie:

AHP CYANAMID, USA
Cyflee tbl. a.u.v.

Rp.96/673/92-S

AHP FORT DODGE, Francúzsko
Duramune BASIC inj.sicc. a.u.v.

Rp.97/070/99-S

AHP FORT DODGE, USA
Cefa-Dri susp. a.u.v.
Cefa-Drops susp. a.u.v.
Poulvac IB-H 120 lyof. a.u.v.
Pro Vac 4 inj. a.u.v.
Telazol 100 mg/ml inj. a.u.v.

Rp.96/0039/96-S
Rp.96/0519/96-S
Rp.97/682/92-C/S
Rp.97/0093/97-S
Rp.96/072/00-S
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ALVETRA, Nemecko
Glucophon - n 24 % inj. a.u.v.
Glucophon - n 50 % inj. a.u.v.

Rp.96/083/00-S
Rp.96/104/00-S

ARNOLDS, Anglicko
Equipalazone plv. a.u.v.

Rp.96/0657/97-S

AVEFLOR, Česká republika
Arpalit 1 % spr. a.u.v.
Arpalit 5 % spr. a.u.v.

Rp.99/238/92-C/S
Rp.99/239/92-C/S

BAYER, Nemecko
Bayovac Rhinogen CTE inj. a.u.v.
Baytril 10 % inj. a.u.v.
Droncit inj. a.u.v.
Tiguvon 10 sol. a.u.v.
Tiguvon 20 sol. a.u.v.
Tiguvon 20 G sol. a.u.v.
Tiguvon 20 XL sol. a.u.v.

Rp.97/086/00-S
Rp.96/655/92-C/S
Rp.96/662/92-S
Rp.96/701/92-S
Rp.96/694/92-S
Rp.96/695/92-S
Rp.96/0622/95-S

BIOPHARM-Výzkumný ústav biofarmácie a veterinárních léčiv a.s., Česká republika
Cermix prm. a.u.v.
Rp.98/0643/95-S
BIOTIKA, Slovenská republika
Agolutin inj. a.u.v.
Ampicillin Biotika inj. a.u.v.
Atropin Biotika inj. a.u.v.
Atropin Biotika mitte inj. a.u.v.
Axetocal inj. a.u.v.
Calcimag inj. a.u.v.
Capemag inj. a.u.v.
Capevet inj. a.u.v.
Erevit inj. a.u.v.
Helmirazín tbl. a.u.v.
Hormotonin 0,01 % inj. a.u.v.
Hormotonin 0,1 % inj. a.u.v.
Infadin inj. a.u.v.
Infadin forte gtt. a.u.v.

Rp.56/909/69-S
Rp.96/0340/96-S
Rp.06/784/69-S
Rp.96/0701/96-S
Rp.86/950/69-S
Rp.39/024/75-S
Rp.99/088/89-S
Rp.24/800/69-S
Rp.86/947/69-S
Rp.10/808/69-S
Rp.51/904/69-S
Rp.51/904/69-S
Rp.86/946/69-S
-86/945/69-S

BIOVETA, Česká republika
Avitubal 14 000 inj. a.u.v.
Bakteriofag STM sol. a.u.v.
Biocan DHP inj.sicc. a.u.v.
Biocan L inj. a.u.v.
Biocan R inj. a.u.v.
Biofel P inj.sicc. a.u.v.
Biopran 200 inj. a.u.v.
Bioverm tbl. a.u.v.
Bioverm sol. a.u.v.
Bovitubal 14 000 inj. a.u.v.
Bropneban inj. a.u.v.
Bropneequan inj. a.u.v.

Rp.97/348/91-C/S
Rp.97/775/92-C/S
Rp.97/022/99-S
Rp.97/312/92-C/S
Rp.97/117/99-S
Rp.97/202/92-C/S
Rp.99/199/88-C/S
Rp.99/173/84-C/S
Rp.10/350/71-C/S
Rp.97/350/91-C/S
Rp.97/378/91-C/S
Rp.97/746/92-C/S
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Duon inj. a.u.v.
Erythromycin inj. a.u.v.
Eucoran inj. a.u.v.
Hepansin inj. a.u.v.
Ivatyl prm. a.u.v.
Ivatyl 50 inj. a.u.v.
Ivatyl 200 inj. a.u.v.
Kolibin inj. a.u.v.
Kolibosan inj. a.u.v.
Kolisin inj. a.u.v.
Kolistrepin inj. a.u.v.
Kolistresban inj. a.u.v.
Leptospin inj. a.u.v.
Leptospin S inj. a.u.v.
Lyscelin inj. a.u.v.
Parvosin inj.sicc. a.u.v.
Pasalsin inj. a.u.v.
Pasorin inj. a.u.v.
Pleurosin inj. a.u.v.
Polyequin inj. a.u.v.
Profymast emulsio a.u.v.
Rhinisin inj. a.u.v.

Rp.99/170/78-C/S
Rp.99/150/78-C/S
Rp.99/787/69-C/S
Rp.97/136/92-C/S
Rp.99/128/85-C/S
Rp.96/838/92-C/S
Rp.96/839/92-C/S
Rp.97/807/92-C/S
Rp.97/199/91-C/S
Rp.97/200/91-C/S
Rp.97/377/91-C/S
Rp.97/190/91-C/S
Rp.97/311/92-C/S
Rp.97/326/92-C/S
Rp.97/146/00-S
Rp.97/622/92-C/S
Rp.97/337/91-C/S
Rp.97/344/91-C/S
Rp.97/340/91-C/S
Rp.97/197/92-C/S
-32/286/71-C/S
Rp.97/444/94-S

CEVA Santé Animale S.A., Francúzsko
Cevasol AD3E+C sol. a.u.v.
Rp.96/056/99-S
Cloxataryl susp. a.u.v.
Rp.96/406/94-S
Enzaprost 25 inj. a.u.v.
Rp.96/172/93-S
CODIFAR NV, Belgicko
Codipred 2,5 % inj. a.u.v.
Codiverm Pour-On liq. a.u.v.
Natrisul inj. a.u.v.

Rp.96/162/00-S
Rp.96/006/00-S
Rp.96/164/00-S

DYNTEC, Česká republika
A-Pleurovac inj. a.u.v.

Rp.97/028/99-S

ELANCO, Rakúsko
Apralan 200 inj. a.u.v.
Apralan plv.sol. a.u.v.
Lancodry susp. a.u.v.
Lancolac susp. a.u.v.
Pulmotil G 100 prm. a.u.v.
Tylan 50 inj. a.u.v.
Tylasul 50 prm. a.u.v.

Rp.96/813/92-C/S
Rp.99/108/85-C/S
Rp.96/878/94-S
Rp.96/879/94-S
Rp.98/0038/96-S
Rp.96/249/70-C/S
Rp.98/814/92-C/S

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

Rp.96/049/00-S

FORT DODGE Animal Health, Holandsko
Effydral tbl.eff. a.u.v.
Rp.96/765/94-S
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FORT DODGE Veterinaria S.A., Španielsko
Duphafral D3 1000 inj. a.u.v.
Rp.96/451/94-S
Hexiderm spr. a.u.v.
Rp.96/766/94-S
Rossovet Recovery gel a.u.v.
-96/768/94-S
Rossovet Recovery oral gtt. a.u.v.
-96/767/94-S
CHASSOT AG, Švajčiarsko
Ampitab gtt. a.u.v.
Ampitab susp. a.u.v.
Ampitab tbl. a.u.v.
Ampitab 20 inj. a.u.v.
Ampitab forte tbl. a.u.v.
Ampitab mite tbl. a.u.v.
Atussin forte tbl. a.u.v.
Atussin mite tbl. a.u.v.
Butasan susp. a.u.v.
Cortivet Ophtalmicum ung. a.u.v.
Ophthalmyvet ung. a.u.v.
Tetraseptin forte gtt. a.u.v.
Tetraseptin mite gtt. a.u.v.

Rp.96/112/00-S
Rp.96/113/00-S
Rp.96/111/00-S
Rp.96/114/00-S
Rp.96/120/00-S
Rp.96/109/00-S
Rp.96/168/99-S
Rp.96/167/99-S
Rp.96/115/00-S
Rp.96/043/00-S
Rp.96/044/00-S
Rp.96/033/00-S
Rp.96/032/00-S

ICN Czech Republic a.s., Česká republika
Thiopental ICN inj. a.u.v.
Rp.96/783/69-C/S
ICN POLFA Rzeszów S.A., Poľsko
Carbo medicinalis gran. a.u.v.

-96/0359/95-S

IMMCONT, Nemecko
Puppyglobin inj. a.u.v.

Rp.97/0633/96-S

IMUNA Pharm Holding a.s., Slovenská republika
Cholesol Imuna tbl. a.u.v.
-99/866/69-S
INFUSIA, Česká republika
Rehyvet inj. a.u.v.
Remyolan plv. a.u.v.

Rp.99/165/77-C/S
Rp.96/004/99-S

INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandsko
Albipen LA inj. a.u.v.
Rp.96/858/94-S
Borgal 7,5 % inj. a.u.v.
Rp.96/0032/95-S
Ectodex liq. a.u.v.
Rp.96/0035/95-S
Lactovac inj. a.u.v.
Rp.97/485/91-S
Nobi-Vac DH inj.sicc. a.u.v.
Rp.97/870/94-S
Nobivac KC lyof. a.u.v.
Rp.97/128/00-S
Oticure sol. a.u.v.
Rp.96/873/94-S
Panacur gran. a.u.v.
Rp.10/042/76-S
Panacur 10 % susp. a.u.v.
Rp.10/041/76-S
Panacur 2,5 % susp. a.u.v.
Rp.10/014/76-S
Panacur 4 % plv. a.u.v.
Rp.99/028/79-S
Paracillin SP plv.sol. a.u.v.
Rp.96/518/92-S
Prisantol inj. a.u.v.
Rp.96/872/94-S
Salenvac inj. a.u.v.
Rp.97/030/00-S
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Super Mastidol susp. a.u.v.
Super Mastikort susp. a.u.v.
Vetalgin inj. a.u.v.

Rp.96/871/94-S
Rp.96/869/94-S
Rp.96/0330/95-S

KELA, Belgicko
Ampi-kel 20 inj. a.u.v.
Kombitrim 240 inj. a.u.v.
Peni-kel LA inj. a.u.v.

Rp.96/079/00-S
Rp.96/026/00-S
Rp.96/016/00-S

KRKA, Slovinsko
Amoksicilin inj. a.u.v.
Enroxil 2,5 % sol. a.u.v.
Kloksafort DC susp. a.u.v.
Pentard Strep inj. a.u.v.
Pentard Strep L.A. inj. a.u.v.
Vitamin AD3E sol. a.u.v.

Rp.96/145/99-S
Rp.96/0645/95-S
Rp.96/169/99-S
Rp.96/158/99-S
Rp.96/159/99-S
Rp.96/0042/96-S

LABORATORIOS HIPRA S.A., Španielsko
Hipragenital-FS sol. a.u.v.
Rp.96/119/00-S
LAH-LOHMANN Animal Health, Nemecko
Talovac 107 EDS inj. a.u.v.
Rp.97/435/94-S
Talovac 301 ND/IB/IBD inj. a.u.v.
Rp.97/436/94-S
LEK Pharmaceuticals d.d., Slovinsko
Amoksiklav tbl. a.u.v.
Rp.96/078/94-S
Amoksiklav 12,5 % plv.sol. a.u.v.
Rp.96/0650/97-S
Bivacyn plv. a.u.v.
Rp.96/0635/97-S
Gentamicin Lek plv.sol. a.u.v.
Rp.96/625/92-C/S
Linkomicin inj. a.u.v.
Rp.96/333/91-C/S
MEDIPHARM, Česká republika
Lactiferm pasta a.u.v.

-96/235/94-S

MERCK SHARP & DOHME B.V., Holandsko
Enacard 2,5 mg tbl. a.u.v.
Rp.96/038/01-S
Enacard 5 mg tbl. a.u.v.
Rp.96/039/01-S
Enacard 10 mg tbl. a.u.v.
Rp.96/040/01-S
Enacard 20 mg tbl. a.u.v.
Rp.96/059/02-S
MERIAL S.A.S, Francúzsko
Hepatovax inj. a.u.v.
Pentadog inj. a.u.v.
Stomorgyl 2 tbl. a.u.v.
Stomorgyl 10 tbl. a.u.v.
MERIAL Select Inc., U.S.A.
Canine Corona-MLV inj. a.u.v.
Canine Parvo XL+
Corona-MLV inj. a.u.v.

Rp.97/040/99-S
Rp.97/441/92-C/S
Rp.96/652/92-S
Rp.96/651/92-S
Rp.97/010/00-S
Rp.97/011/00-S
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MEVAK, Slovenská republika
Aldifal 300 tbl. a.u.v.

Rp.96/074/94-S

NORBROOK Laboratories Ltd., Severné Írsko
Betamox inj. a.u.v.
Rp.96/125/99-S
Levacide inj. a.u.v.
Rp.96/112/99-S
Noromectin Pour-On liq. a.u.v.
Rp.96/164/99-S
NOVARTIS AH, Švajčiarsko
Program susp. a.u.v.
Program 67,8 mg tbl. a.u.v.
Program 204,9 mg tbl. a.u.v.
Program 409,8 mg tbl. a.u.v.
Vetimast susp. a.u.v.

- 96/404/94-S
- 96/405/94-S
- 96/405/94-S
- 96/405/94-S
Rp.96/188/91-C/S

PFIZER AH, USA
Scourquard 3 K inj. a.u.v.
Vanguard 5/L inj. a.u.v.

Rp.97/0239/98-S
Rp.97/092/94-S

PHARMAGAL, Slovenská republika
Vitamin C PG inj. a.u.v.
- 96/413/94-S
RICHTER PHARMA, Rakúsko
Ancesol inj. a.u.v.
Calcoral forte gel. a.u.v.
Enteroferment plv. a.u.v.

Rp.99/024/88-S
Rp.96/0020/95-S
Rp.99/0263/98-S

SELBRUHA, Maďarsko
KUMA 500 gel a.u.v.
KUMA 2500 gel a.u.v.
SBH-Mebendazol 10% gran. a.u.v.

Rp.96/021/99-S
Rp.96/013/99-S
Rp.96/071/99-S

SCHERING-PLOUGH Animal Health, Francúzsko
Bykahepar inj. a.u.v.
Rp.96/226/80-C/S
Dexatomanol N inj. a.u.v.
Rp.96/214/77-C/S
SLOVAKOFARMA, Slovenská republika
Thevalin tbl. a.u.v.
Rp.96/011/99-S
UPJOHN, Belgicko
Kaomycin susp. a.u.v.

Rp.96/812/94-S

VERICORE Ltd. Veľká Británia
Rimadyl inj. a.u.v.

Rp.96/0238/98-S

VETERINA Animal Health Ltd., Chorvátsko
Marikal SPF lyof. a.u.v.
Rp.97/809/94-S
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VEYX-PHARMA, Nemecko
Trimetox Veyx inj. a.u.v.
Vepha Pyrin inj. a.u.v.
Vepha-Gent forte inj. a.u.v.
Vitamin B-komplex inj. a.u.v.

Rp.96/160/94-S
Rp.96/0348/95-S
Rp.96/157/94-S
Rp.96/165/94-S

VÝZKUMNÝ ÚSTAV VČELÁŘSKÝ, Česká republika
Formidol destičky a.u.v.
Rp.96/0001/95-S
WERFFT-CHEMIE, Rakúsko
Ampiwerfft inj. a.u.v.
Cortival inj. a.u.v.
Cyclo-Werfft plv.sol. a.u.v.
DH-Werfft 40 % inj. a.u.v.
Interzol 6,75 % prm. a.u.v.
Luteosan inj. a.u.v.
Vetramycin inj. a.u.v.

Rp.96/210/92-C/S
Rp.96/211/92-C/S
Rp.96/0627/95-S
Rp.96/883/94-S
Rp.98/175/94-S
Rp.96/168/94-S
Rp.96/882/94-S
Zrušenie schválenia:

STORMOLLEN, Dánsko
Stalosan F

000371/DD/99-S
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Tabuľka skratiek liekových foriem:
cps.
- kapsle
drg.
- dražé
endo foam - pena pre intrauterinnu aplikáciu
foam
- pena
gran.
- granulát
gtt.
- kvapky
gtt.ophth. - očné kvapky
inj.
- injekcie
inj.sicc. - injekcie lyofilizované
liq.
- roztok na vonkajšie použitie
lyof.
- lyofilizát s iným než injekčnym spôsobom aplikácie
plv.
- prášok
plv.sol.
- prášok rozpustný
pst.
- pasta
supp.
- čapíky
supp.uter. - intrauterínne čapíky
susp.
- suspenzia
tbl.
- tablety
tbl.obd. - poťahované tablety
tbl.uter. - uterínne tablety
tbl.vag.
- vaginálne tablety
ung.
- masť
ung. opthal.- očná masť
lot.
- lotion
prm.
- premix
sponge
- špongie
emul.
- emulzia
Vysvetlivky:
DD - 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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VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 21. júla è. 1907/2004-100,
ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 è. 608/3/2004 - 100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca
kontaminanty v potravinách (oznámenie è. 241/2004 Z. z.)

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:
Èl. I
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 è. 608/3/2004 - 100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu

Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty
v potravinách (oznámenie è. 241/2004 Z. z.) sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 sa odsek 7 dopåòa písmenom e), ktoré
znie:
e)patulínu v niektorých potravinách, postupuje sa
pod¾a prílohy è. 3 èas E..
2. Príloha è. 3 sa dopåòa èasou E, ktorá znie:

Èas E
Metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúania pre úradnú kontrolu mnostva patulínu
v niektorých potravinách
I. Metódy odberu vzoriek na úradnú kontrolu mnostva patulínu v niektorých potravinách
1. Úèel a rozsah
Vzorky, urèené na úradnú kontrolu mnostva patulínu v potravinách sa odoberajú metódami uvedenými
v tejto èasti. Takto získané súhrnné vzorky sa povaujú za reprezentatívne pre príslunú vzorkovanú dávku.
Mnostvá patulínu, zistené v laboratórnych vzorkách, sa porovnajú s najvyími prípustnými mnostvami
aflatoxínov uvedenými v osobitnom predpise1).
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2. Vymedzenie pojmov
2.1. Vzorkovaná dávka (lot) je vymedzené identifikovate¾né mnostvo potraviny alebo suroviny dodanej
v rovnakom èase, pri ktorej úradná osoba (zamestnanec orgánu potravinového dozoru) na základe
zistenia urèí, e má spoloèné charakteristiky, najmä pôvod, druh, typ balenia, obal, oznaèenie a iné.
2.2. Èas vzorkovanej dávky (sublot) je èas celej vzorkovanej dávky vymedzená za úèelom pouitia
urèitej metódy odberu vzoriek. Kadá èas vzorkovanej dávky musí by fyzicky oddelená a samostatne
identifikovate¾ná.
2.3. Èiastková vzorka (incremental sample) je mnostvo potravín alebo suroviny odobraté jednorazovo
z jedného miesta vzorkovanej dávky alebo jej èasti.
2.4. Súhrnná vzorka (aggregated sample) je vzorka zloená zo vetkých èiastkových vzoriek odobratých
zo vzorkovanej dávky alebo jej èasti.
3. Veobecné ustanovenia
3.1. Pracovníci
Odber vzoriek na úradnú kontrolu vykonávajú zamestnanci orgánu potravinového dozoru, ktorí sú
kvalifikovaní a odborne spôsobilí.
3.2. Materiál, z ktorého sa odoberajú vzorky
Z kadej vzorkovanej dávky sa musia odobera vzorky samostatne.
3.3. Opatrenia na ochranu vzoriek
Poèas odberu vzorky sa musí zabráni akýmko¾vek zmenám, ktoré by mohli ovplyvni mnostvo
patulínu, nepriaznivo ovplyvni analytické stanovenie alebo spôsobi, e súhrnné vzorky prestanú
by reprezentatívnymi.
3.4. Odber èiastkových vzoriek
Ak je to moné, èiastkové vzorky sa musia odobera na rôznych miestach rozloených v celej
vzorkovanej dávke alebo jej èasti. Nedodranie tohto postupu sa musí uvies do protokolu.
3.5. Príprava súhrnnej vzorky a laboratórnych vzoriek
Súhrnná vzorka sa pripraví zo vetkých èiastkových vzoriek ich zmieaním. Má ma najmenej 1 kg,
okrem prípadov keï to nie je moné, napr. ak sa má skúa jedno balenie.
3.6. Vzorky na opakovanie analýzy
V záujme uplatnenia práva, ochrany obchodu a potrieb arbitráe sa musia laboratórne vzorky na
opakovanie analýzy odobera z homogenizovanej súhrnnej vzorky, ak to nie je v rozpore s pravidlami
èlenských tátov na odber vzoriek.
3.7. Balenie a preprava vzoriek
Kadá vzorka sa musí vloi do èistej inertnej nádoby, ktorá poskytuje primeranú ochranu pred
zneèistením a pred pokodením poèas prepravy. Musia sa prija vetky potrebné ochranné opatrenia,
aby sa zabránilo akýmko¾vek zmenám vzoriek, ku ktorým by mohlo prís poèas ich prepravy alebo
skladovania.
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3.8. Uzatváranie a oznaèovanie vzoriek
Kadá vzorka odobratá na úradnú kontrolu sa musí v mieste odberu zapeèati a oznaèi. O kadom
odbere vzorky sa musí vypracova protokol2), ktorý umoní jednoznaène identifikova kadú
vzorkovanú dávku.
4. Plány odberu vzoriek
Pouitá metóda odberu vzoriek musí zabezpeèi, aby súhrnná vzorka bola reprezentatívna pre dávku,
ktorú je potrebné kontrolova.
Poèet èiastkových vzoriek.
Súhrnná vzorka má ma najmenej 1 kg (pozri bod 3.5) okrem prípadov, kedy to nie je moné, napr. ak
sa odberá vzorka ako jednotlivé balenie.
Minimálny poèet èiastkových vzoriek, ktoré sa majú odobra zo vzorkovanej dávky, je uvedený v tabu¾ke è. 1. Ak ide o kvapalné produkty, dávka sa musí dôkladne premiea, ak je to moné, manuálnymi
alebo mechanickými prostriedkami bezprostredne pred odberom vzorky. V tomto prípade mono
predpoklada homogénne rozloenie patulínu v rámci vzorkovanej dávky. Preto na vytvorenie súhrnnej
vzorky staèí z dávky odobra tri èiastkové vzorky.
Èiastkové vzorky majú ma podobnú hmotnos. Hmotnos èiastkovej vzorky má by aspoò 100 g,
èoho výsledkom je súhrnná vzorka s hmotnosou najmenej 1 kg. Nedodranie tohto postupu sa musí
zaznamena do protokolu pod¾a bodu 3.8.
Tabu¾ka è. 1: Minimálny poèet èiastkových vzoriek, ktoré sa musia odobra
z jednej vzorkovanej dávky
Hmotnos vzorkovanej dávky
(kg)

Minimálny poèet èiastkových
vzoriek, ktoré sa musia odobra

< 50

3

50 a 500

5

> 500

10

Ak sa dávka skladá z jednotlivých balení, poèet balení, ktoré sa musia odobra, aby vytvorili súhrnnú
vzorku, je uvedený v tabu¾ke è. 2.
Tabu¾ka è. 2: Poèet balení (èiastkových vzoriek), ktoré treba odobra na vytvorenie
súhrnnej vzorky, ak sa vzorkovaná dávka skladá z jednotlivých balení
Poèet balení alebo jednotiek
vo vzorkovanej dávke

Poèet balení alebo jednotiek,
ktoré sa musia odobra

1 a 25

1 balenie alebo jednotka

26 a 100

asi 5 %, najmenej však 2 balenia alebo jednotky

> 100

asi 5 %, najviac však 10 balení alebo jednotiek
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5. Vyhodnotenie vzorkovanej dávky alebo jej èasti
Kontrolné laboratórium vykoná analýzu laboratórnej vzorky dvojmo (paralelne) v prípade, ak výsledok
prvej analýzy je menej ako 20 % pod alebo nad najvyím prípustným mnostvom a vypoèíta priemernú
hodnotu výsledku.
Vzorkovaná dávka je vyhovujúca, ak výsledok prvej analýzy je viac ako 20 % pod najvyím prípustným
mnostvom alebo v prípade, ak bola potrebná dvojitá analýza, ak priemerná hodnota výsledku nepresiahla
prísluné najvyie prípustné mnostvo ustanovené v osobitnom predpise1) po zoh¾adnení neistoty
merania a korekcie na výanos.
Vzorkovaná dávka je nevyhovujúca, ak priemer, po zoh¾adnení neistoty merania a po korekcii na výanos, presahuje najvyie prípustné mnostvo pod¾a osobitného predpisu1) bez akýchko¾vek pochybností.
II. Príprava vzorky a kritériá analytických metód na úradnú kontrolu mnostva patulínu v niektorých potravinách
1. Preventívne opatrenia
Rozloenie patulínu v niektorých potravinách môe by nerovnomerné, vzorky sa pripravujú dôslednou
homogenizáciou. Súhrnná vzorka, ktorú laboratórium obdrí, sa pouije na prípravu laboratórnej vzorky.
2. Úprava vzorky
Kadá laboratórna vzorka (ak je to vhodné) sa pripraví jemným zomletím a dôkladným premieaním
postupom uvedeným v bode 1 za úèelom dosiahnutia úplnej homogenizácie.
3. Vzorky na opakovanie analýzy (Replicate)
V záujme uplatnenia práva, ochrany obchodu a potrieb arbitráe sa musia vzorky na opakovanie analýzy
odobera z homogenizovanej laboratórnej vzorky; laboratórne vzorky odoberané orgánmi potravinového
dozoru musia by dostatoène ve¾ké na to, aby bolo moné vykona opakovanú analýzu.
4. Analytická metóda, ktorú pouíva laboratórium a poiadavky laboratórnej kontroly
4.1. Vysvetlenie skratiek
Niektoré najbenejie pouívané skratky, ktorých pouívanie sa vyaduje od laboratória5) sú:
r
- opakovate¾nos - hodnota, pod ktorou mono s urèitou pravdepodobnosou (obvykle 95 % ) oèakáva, e absolútna hodnota rozdielu medzi dvomi výsledkami jednotlivých skúok, získanými
v podmienkach opakovate¾nosti (t.j. tá istá vzorka, ten istý pracovník, to isté prístrojové vybavenie, to
isté laboratórium a krátky èasový interval) je menia ako táto hodnota; z toho vyplýva: r = 2,8 x sr,
sr
- smerodajná odchýlka vypoèítaná z výsledkov získaných v podmienkach opakovate¾nosti,
RSDr - relatívna smerodajná odchýlka vypoèítaná z výsledkov získaných v podmienkach opakovate¾nosti
[(sr/ x ) x 100], kde x je priemerná hodnota výsledkov zo všetkých laboratórií a vzoriek,
R
- reprodukovate¾nos je hodnota, pod ktorou mono s urèitou pravdepodobnosou (obvykle 95 %)
predpoklada, e absolútna hodnota rozdielu medzi dvoma výsledkami skúok získanými v podmienkach reprodukovate¾nosti (t.j. výsledky na rovnakom materiáli získané pracovníkmi v rôznych
laboratóriách pomocou normalizovanej skúšobnej metódy) je menšia ako táto hodnota; z toho
vyplýva R = 2,8 x sR,
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sR
- smerodajná odchýlka vypoèítaná z výsledkov získaných v podmienkach reprodukovate¾nosti.
RSDR - relatívna smerodajná odchýlka vypoèítaná z výsledkov získaných v podmienkach reprodukovate¾nosti [(sR / x ) x 100].
4.2. Veobecné poiadavky
Analytické metódy pouívané na úradnú kontrolu potravín musia spåòa ustanovenia potravinového
kódexu6).
4.3. Osobitné poiadavky
Ak na úrovni Spoloèenstva nie sú predpísané iadne osobitné metódy na stanovenie patulínu
v potravinách, laboratóriá si môu vybra akúko¾vek metódu za predpokladu, e zvolená metóda
spåòa tieto kritériá:
Charakteristiky spo¾ahlivosti pre patulín
Hladina
µg/kg

Patulín
RSDr%

RSDR%

Výanos %

< 20

£ 30

£ 40

50-120

20-50

£20

£ 30

70-150

> 50

£ 15

£ 25

75-105

Medze stanovite¾nosti pouitých metód sa neuvádzajú, nako¾ko presné hodnoty sú uvedené pre
stanovované koncentrácie.
Presné hodnoty sú vypoèítané pomocou Horwitzovej rovnice:
RSDR = 2 (1-0,5logC),
RSDR je relatívna smerodajná odchýlka vypoèítaná z výsledkov získaných v podmienkach reprodukovate¾nosti [(sR/ x ) x 100],
C je pomer koncentrácií (t. j. 1 = 100g/100g), 0,001 = 1,000 mg/kg).
Je to zoveobecnená presná rovnica, v ktorej sa zistilo, e je nezávislá od stanovovanej zloky a od základnej látky, ale je závislá výhradne od koncentrácie v prípade väèiny bených analytických metód.
4.4. Výpoèet výanosti a uvádzanie výsledkov
Analytický výsledok sa uvádza upravený (korigovaný) na výanos alebo bez korekcie na výanos.
Musí sa uvies, akým spôsob je výsledok uvádzaný a hladina výanosti. Na kontrolu zhody sa
pouíva analytický výsledok korigovaný na výanos (pozri èas I, bod 5).
Analytický výsledok sa oznamuje vo forme x ± U, kde x je analytický výsledok a U je neistota
merania.
4.5. Laboratóriá musia spåòa poiadavky smernice 93/99/EHS..
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3. Príloha è. 4 sa dopåòa bodom 16, ktorý znie:
„16. Smernica komisie 2003/78/ES z 11. augusta 2003, ktorou sa stanovujú postupy odberu vzoriek a
metódy analýzy pre úradnú kontrolu hladín patulínu v potravinách.“.
Èl. II.
Tento výnos nadobúda úèinnos 1. septembra 2004.
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