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VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky

Ročník XLIII                                  5. január 2011                            Čiastka 1

O b s a h:
1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdra-

votníctva Slovenskej republikyzo 4. januára 2011 č. 148/2011-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Mi-
nisterstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 23. mája 2005 č. 2417/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca ovocné šťavy a niektoré podobné výrobky určené na ľudskú spotrebu

2. Zmeny v registri krmivárskych podnikov od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
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Výnos
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 4. januára 2011 č. 148/2011-100,

ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. mája 2005

č. 2417/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky upravujúca ovocné šťavy a niektoré podobné výrobky určené

 na ľudskú spotrebu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvo zdra-
votníctva Slovenskej republiky podľa  § 3 ods. 1
a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení
neskorších predpisov ustanovujú:

Čl. I

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slo-
venskej republiky a Ministerstva zdravotníctva

Slovenskej republiky z 23. mája 2005 č. 2417/
2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového
kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocné
šťavy a niektoré podobné výrobky určené na ľud-
skú spotrebu (oznámenie č. 85/2006 Z. z.), sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. g) sa na konci čiarka nahrádza
bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„najnižšie hodnoty Brix, ak ide o ovocné šťavy
z koncentrátu, sú uvedené v prílohe č. 3.“.
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2. § 5 odsek 8 znie:

„(8) Ak ide o zmesi ovocnej šťavy a ovocnej
šťavy z koncentrátu a ovocné nektáre získané
úplne alebo čiastočne z jedného koncentrátu alebo
viacerých koncentrátov, v označení sa uvedie slov-
né spojenie „z koncentrátu (koncentrátov)“ alebo
„čiastočne z konentrátu (koncentrátov)“. Táto

informácia sa uvádza pri názve výrobku, dobre
rozlíšiteľným spôsobom na akomkoľvek pozadí
a zreteľne viditeľným písmom.“.

3. V § 6 sa slová „akty Európskych spolo-
čenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“.

4. Prílohy č. 3 a 4 znejú:

„Príloha č. 3
k tridsiatej prvej hlave tretej časti potravinového kódexu

  Triviálny názov                 Botanický názov      Najnižšie hodnoty Brix pre
       ovocia        ovocné šťavy a pretlak

vyrobené opätovným zriedením

*) Ak ide o produkty označené, ktoré sa vyrábajú ako šťavy, sa určuje najni•šia relatívna hustota v prepočte na
vodu pri teplote 20/20 °C.

**) Ak ide o produkty označené, ktoré sa vyrábajú ako pretlak, sa určuje len najnižšia neupravená hodnota Brix (bez
úpravy kyseliny).
Ak ide o šťavy z koncentrátu, vyrobeného z ovocia, ktoré nie je uvedené v zozname, je najnižšia hodnota Brix
hodnota Brix šťavy, ktorá sa extrahovala z ovocia na výrobu koncentrátu.
Ak ide o čierne ríbezle, guajavu, mango a mučenku sa najnižšie hodnoty Brix vzťahujú len na ovocné šťavy
a pretlak vyrobené opätovným zriedením v Spoločenstve.

Jablko*) Malus domestica Borkh. 11,2
Marhuľa**) Prunus armeniaca L. 11,2
Banán**) Musa sp. 21,0
Čierne ríbezle*) Ribes nigrum L. 11,6
Hrozno*) Vitis vinifera L. alebo hybridy z neho

Vitis labrusca L. alebo hybridy z neho 15,9
Grapefruit*) Cistrus x paradise Macfad. 10,0
Guajava**) Psidium guajava L. 9,5
Citrón*) Citrus limon (L.) Burm.f. 8,0
Mango**) Mangifera indica L. 15,0
Pomaranč*) Citrus sinensis (L.) Osbeck 11,2
Mučenka jedlá*) Passiflora edulis Sims 13,5
Broskyňa**) Prunus persica (L.) Batsch var. persica 10,0
Hruška**) Pyrus communis L. 11,9
Ananás*) Ananas comosus (L.) Merr. 12,8
Malina*) Rubus idaeus L. 7,0
Višňa*) Prunus cerasus L. 13,5
Jahoda*) Fragaria x ananassa Duch. 7,0
Mandarinka*) Citrus reticulata Blanco 11,2
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Príloha č. 4
k tridsiatej prvej hlave tretej časti potravinového kódexu

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Smernica Komisie 1993/45/EHS zo 17. júna 1993 týkajúca sa výroby nektárov bez pridania cukru
alebo medu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 12).

2. Smernica Rady 2001/112/ES z 20. decembra 2001, ktorá sa vzťahuje na ovocné šťavy a niektoré
podobné produkty určené na ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34).

3. Smernica Komisie 2009/106/ES zo 14. augusta 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2001/
112/ES, ktorá sa vzťahuje na ovocné šťavy a niektoré podobné produkty určené na ľudskú spotrebu.
(Ú. v. EÚ L 212, 14.8.2009).“.

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť 7. januára 2011.

            Minister zdravotníctva                                   Minister pôdohospodárstva
              Slovenskej republiky                        a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
                 Ivan  Uhliarik, v. r.                                             Zsolt  Simon, v. r.


