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V Ý N O S
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 18. júna 2008 č. 1653/2008- 100,

ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000

č. 2313/4/2000 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky upravujúca nápoje v znení neskorších predpisov

VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva

Slovenskej republiky

Ročník XXXX                    19. august 2008                               Čiastka 15

O b s a h:
38. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej

republiky z 18. júna 2008 č. 1653/2008- 100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdo-
hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta
2000 č. 2313/4/2000 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upra-
vujúca nápoje v znení neskorších predpisov

39. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2008 č. 1785/2008-100,ktorým
sa mení a dopĺňa výnos  Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 12. júla 2006 č. 2066/
2006-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky z 18. júla 2007 č. 1754/2007-100

40. Zoznam úradných metód laboratórnej diagnostiky potravín a krmív  – Časť CHÉMIA
Doplnok č. 1/2008

41. Mimoriadne núdzové opatrenie - zrušenie
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Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
o potravinách v znení neskorších predpisov usta-
novujú:

Čl. I

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Sloven-
skej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slo-
venskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/
2000 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového
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kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje
v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1813/3/
2003 – 100, výnosu Ministerstva pôdohospodár-
stva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravot-
níctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004
č. 608/9/2004 – 100, výnosu Ministerstva pôdo-
hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. júla 2004
č. 1882/2004 – 100 a výnosu Ministerstva pôdo-
hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. júla 2007
č. 1750/2007 – 100 sa mení a dopĺňa takto:

1. § 37 a 38 vrátane nadpisov znejú:

„§ 37

Skladovanie piva

(1) Pivo možno skladovať len v skladovacích
priestoroch mimo dosahu zdroja sálavého tepla
chránených pred mrazom a priamym slnečným
žiarením.

(2) Odporúčaná teplota v priestoroch sklado-
vania podľa odseku 1 je v rozmedzí 7 °C až
12 °C.

§ 38

Preprava piva

Pri preprave piva musia byť spotrebiteľské
obaly a prepravné obaly chránené pred rozbitím
a iným poškodením a pred poveternostnými
vplyvmi. Pri vykládke a manipulácii sa nesmú pre-
pravné sudy s pivom voľne zhadzovať priamo na
tvrdý povrch.“.

2. V § 39 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Po ukončení čapovania pivo nesmie zostať
v pivnom potrubí a potrubie musí byť dôkladne
prepláchnuté pitnou vodou. Ak sa pivo čapuje
z obalu pomocou pretlaku vzduchu, nesmie sa zo-
statok piva v nevyčapovanom obale čapovať
nasledujúci deň.

(3) Ak sa pivo čapuje pomocou pretlaku
vzduchu, vzduch sa musí privádzať z vonkajšieho
priestoru cez filter; filter nesmie byť znečistený.
Prívod vzduchu z vonkajšieho priestoru musí byť
umiestnený vo výške najmenej 3 m nad úrovňou
terénu.

(4) Teplota piva v čase čapovania musí byť
7 °C až 12 °C, ak výrobca neurčí inak.“.

3. § 39 sa dopĺňa odsekom 5 ktorý znie:

„(5) Prevádzkovateľ zariadenia musí udržiavať
výčapné zariadenia na čapovanie piva spolu s piv-
ným potrubím čisté a v takom stave, aby bola za-
bezpečená hygienická prevádzka zariadenia1) a ne-
došlo k mikrobiologickému znečisteniu piva, a tým
k jeho znehodnoteniu alebo k ohrozeniu zdravia
spotrebiteľa.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:
„1) Príloha II kap. III bod 2 písm. c) a príloha II kap. IV bod 1

písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 852/
2004/ES z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne
vydanie Ú. v. kap. 13/zv. 34).“.

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom uve-
rejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zá-
konov Slovenskej republiky.

           Minister zdravotníctva Ministerka pôdohospodárstva
            Slovenskej republiky           Slovenskej republiky

                Richard  Raši, v. r.          Zdenka  Kramplová, v. r.


