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VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva

Slovenskej republiky

Roèník XXXVIII       10. október 2006                               Èiastka 19

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

republiky z 11. septembra 2006 è. 18558/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Sloven-
skej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách

65. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky z 11. septembra 2006 è. 19761/2006-SL, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva pôdohos-
podárstva 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. 242/2004) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  z 23. marca 2005 è. 04120/2005
� SL (oznámenie è. 184/2005).

66. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky z 2. októbra 2006 è. 20728/2006-SL, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva pôdo-
hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2006
è. 11968/2006 - SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky  upravujúca re-
zíduá prípravkov na ochranu rastlín

67. Dodatok  è. 4 k usmerneniu ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku �tátnej správy
o podpore v po¾nohospodárstve formou priamych platieb
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V Ý N O S

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 11. septembra 2006 è. 18558/2006-SL,

ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca
kontaminanty v potravinách

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky 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 (ïalej len �zákon�) ustanovujú:

D R U H Á   È A S �

V�EOBECNÉ PO�IADAVKY

D E S I A T A   H L A V A

KONTAMINANTY V POTRAVINÁCH

§ 1
Úvodné ustanovenie

(1) Táto hlava Potravinového kódexu Sloven-
skej republiky (ïalej len �potravinový kódex�)
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upravuje po�iadavky na kontaminanty v potra-
vinách vyrobených na území Slovenskej republiky
alebo dovezených z krajín, ktoré nie sú èlenskými
�tátmi Európskej únie ani Dohody o európskom
hospodárskom priestore a ich najvy��ie prípustné
mno�stvo v týchto potravinách.

(2) Týmto výnosom nie sú dotknuté osobitné
predpisy.1)

§ 2
Vymedzenie pojmu

Za kontaminanty sa na úèely tohto výnosu po-
va�ujú aj endogénne látky alebo sekundárne cu-
dzorodé látky, ktoré vznikajú v potravinách pôso-
bením fyzikálnych, chemických, biochemických
alebo biologických faktorov ako dôsledok výroby
vrátane postupov uskutoènených v rámci pesto-
vania a zberu plodín, chovu dobytka a veterinár-
neho lekárstva alebo vzájomným pôsobením zlo-
�iek potravín alebo potravín a predmetov prichá-
dzajúcich s nimi do styku poèas ich výroby, spra-
cúvania a uvádzania do obehu.

§ 3
Mno�stvo kontaminantov v potravinách

(1) Najvy��ie prípustné mno�stvo kontami-
nantov v potravinách je uvedené v prílohe.

(2) Správna výrobná prax má zabezpeèova�
zni�ovanie mno�stva kontaminantov v potravinách
na také mno�stvo, ktoré umo�òuje minimalizova�
aj odhadované zdravotné riziká a ktoré je v súlade
so v�eobecnými po�iadavkami na ekológiu.

(3) Presiahnutím najvy��ieho prípustného mno�-
stva kontaminantov v potravinách je prekroèenie
najvy��ieho prípustného mno�stva alebo jeho smer-
ného limitu pri zoh¾adnení spo¾ahlivosti pou�itej
metódy.

(4) Ak nie je v prílohe uvedená potravina,
v ktorej sa zistili kontaminanty, postupuje sa pod¾a
obdobnej potraviny, ktorá je v tejto prílohe uvede-
ná, v súlade s princípmi odhadu zdravotného rizika.

Závereèné ustanovenia
§ 4

Zru�uje sa výnos Ministerstva pôdohospodár-
stva Slovenskej republiky a Ministerstva zdra-
votníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004
è. 608/3/2004 -100, ktorým sa vydáva hlava Po-
travinového kódexu Slovenskej republiky upra-
vujúca kontaminanty v potravinách, v znení výnosu
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky z 21. júla 2004 è. 1907/2004-100,
výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slo-

1) Nariadenie rady EHS  è. 315/93 z 8 februára 1993, ktorým sa sta-
novujú postupy spoloèenstva pri kontrole kontaminujúcich lá-
tok v potravinách. (Ú.v. ES L037, 13.2.1993), Nariadenie ko-
misie ES 466/2001 z 8 marca 2001, stanovujúca najvy��ie prí-
pustné mno�stvá niektorých kontaminantov v potravinách
(Ú. v. ES L77, 16.3.2001), Nariadenie rady ES è. 2375/2001
z 29. novembra 2001, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie ko-
misie ES è. 466/2001 stanovujúce maximálne hladiny na urèité kon-
taminanty v potravinách (Ú. v. ES L321, 6.12.2001), Naria-
denie komisie 221/2002 zo 6. februára 2002, ktorým sa mení
a dopåòa Nariadenie ES è. 466/2001 stanovujúce maximálne
limity pre urèité kontaminanty v potravinách (Ú. v. ES L37,
7.2.2002), Nariadenie komisie ES 257/2002 z 12 februára
2002, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie ES è. 194/97  stano-
vujúce maximálne limity pre urèité kontaminanty v potra-
vinách a Nariadenie ES è. 466/2001 stanovujúce limity pre
urèité kontaminanty v potravinách (Ú. v. ES L41, 13.2.2002),
Nariadenie komisie ES è. 472/2002 z 12. marca 2002, ktorým
sa mení a dopåòa nariadenie ES è. 466/2001 stanovujúce maxi-
málne hladiny pre urèité kontaminanty v potravinách (Ú. v. ES
L75, 16.3.2002), Nariadenie komisie ES 563/2002 z 2. apríla
2002, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie ES è. 466/2001
stanovujúce maximálne hladiny pre urèité kontaminanty v po-
travinách (Ú. v. ES L86, 3.4.2002), Nariadenie komisie ES
è. 1425/2003 z 11 augusta 2003, ktorým sa mení a dopåòa
nariadenie ES è. 466/2001 týkajúce sa patulínu (Ú. v. ES
L203, 12.8.2003), Nariadenie komisie ES 2174/2003 z 12. de-
cembra 2003, ktorým sa mení a dopåòa Nariadenie 466/2001
týkajúce sa aflatoxínu (Ú. v. ES L326, 13.12.2003),
Nariadenie komisie 242/2004 z 12. februára 2004, ktorým sa
mení a dopåòa nariadenie ES è. 466/2001, týkajúce sa anorga-
nického cínu v potravinách (Ú. v. ES L42, 13.2.2004), Naria-
denie komisie 455/2004 z 11. marca 2004, ktorým sa mení
a dopåòa nariadenie ES è. 466/2001, pokia¾ ide o patulín (Ú. v.
ES L74, 12.3.2004), Nariadenie komisie 655/2004 zo 7. ap-
ríla 2004, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie ES è. 466/
2001, týkajúce sa dusiènanov v potravinách pre dojèatá a ma-
lé deti (Ú. v. ES L104, 8.4.2004), Nariadenie komisie 683/
2004 z 13. apríla 2004, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie
ES è. 466/2001, vo vz�ahu k aflatoxínom a ochratoxínu A v po-
travinách pre dojèatá a malé deti (Ú. v. ES L106, 15.4.2004),
Nariadenie komisie 684/2004 z 13. apríla 2004, ktorým sa me-
ní a dopåòa nariadenie ES è. 466/2001, pokia¾ ide o dioxíny
(Ú. v. ES L106, 15.4.2004), Nariadenie komisie 78/2005 z
19. januára 2005, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie ES
è. 466/2001, týkajúce sa �a�kých kovov (Ú. v. ES L16, 20.
1.2005), Nariadenie komisie 123/2005 z 26. januára 2005,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie ES è. 466/2001, pokia¾
ide o ochratoxín A (Ú. v. ES L25, 28.1.2005), Nariadenie komi-
sie 208/2005 zo 4. februára 2005, ktorým sa mení a dopåòa
nariadenie ES è. 466/2001,  pokia¾ ide o polycyklické aroma-
tické uh¾ovodíky (Ú. v. ES L34, 8.2.2005), Nariadenie ko-
misie 856/2005 zo 6. júna 2005, ktorým sa mení a dopåòa na-
riadenie ES è. 466/2001, pokia¾ ide o toxíny Fusarium (Ú. v.
ES L143, 7.6.2005), Nariadenie komisie 1822/2005 z 8. no-
vembra 2005, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie ES è. 466/
2001, pokia¾ ide o dusiènany v urèitých druhoch zeleniny
(Ú. v. L293, 9.11.2005), Nariadenie komisie 199/2006 z 3.
februára 2006, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie ES
è. 466/2001, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty
obsahu niektorých cudzorodých látok v potravinách, pokia¾
ide o dioxíny a dioxínom príbuzné PCB
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venskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z zo 17. januára 2005
è. 3372/2004-100 a výnosu Ministerstva pôdo-
hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. mája
2005 è. 2537/2005-100.

§ 5

Tento výnos bol prijatý v súlade s osobitným
predpisom2) pod èíslom 2005/0446/SK.

§ 6

Tento výnos nadobúda úèinnos� dòom uverej-
nenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky.

     Minister zdravotníctva Minister pôdohospodárstva
                  Slovenskej republiky                   Slovenskej republiky

                  Ivan Valentoviè, v. r.       Miroslav Jureòa, v. r.

2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe
pri poskytovaní informácii v oblasti technických noriem a pred-
pisov v platnom znení (Ú. v. ES L 204, 21.7.1998).
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Príloha
k výnosu è. 18558/2006-SL

Najvy��ie prípustné mno�stvo kontaminantov v potravinách

Èas� A

Chemické prvky

1. Chemické prvky v potravinách sú prvky, ktoré sa dostávajú do potravín z pôdy, vody a z ovzdu�ia ako
kontaminanty; niektoré z nich mô�u by� aj prirodzenou zlo�kou potravín. Pri posudzovaní ich zisteného
mno�stva v potravinách nie je rozhodujúci spôsob, akým sa do potravín dostali a èi sa vyskytujú v
èistej forme alebo v zlúèeninách. Na posudzovanie rádionuklidov v potravinách sa vz�ahujú osobitné
po�iadavky pod¾a �iestej hlavy druhej èasti potravinového kódexu.

2. Najvy��ie prípustné mno�stvo chemických prvkov vo výrobkoch na dojèenskú a detskú vý�ivu sa
vz�ahuje na ich konzumnú formu pod¾a ich odporúèaného najmen�ieho zriedenia.

Chemický Najvy��ie prípustné Potravina
prvok mno�stvo v mg.kg-1

Kadmium 0,01 mlieko
0,02 vajcia a výrobky z vajec
0,04 potraviny pre dojèatá a malé deti

na báze ovocia a zeleniny s prídavkom obilia

0,05 nealkoholické nápoje
0,1 zverina
0,8 mak

Olovo 0,05 nealkoholické nápoje
0,1 vajcia
2,0 kakaový prá�ok

glukózový sirup
5,0 �elatína,

dro�die
10,0 èaj na prípravu nápoja
1,0 ostatné potraviny okrem potravín pod¾a

osobitných predpisov1)

Ortu� 0,02 zemiaky
0,03 ovocie

0,05 SL2): 0,03 zelenina
0,5 mäkký�e, kôrovce
0,1 vnútornosti

Vysvetlivky
1) Napríklad Nariadenie komisie ES 466/2001 z 8 marca 2001, stanovujúca najvy��ie prípustné mno�stvá niektorých kontaminantov

v potravinách (Ú. v. ES L77, 16.3.2001).
2) SL � smerný limit kontaminantov, o ktorom sa predpokladá, �e sa dá dodr�a� v potravinách pri zachovaní zásad správnej výrobnej

praxe, správnej agrotechnickej praxe.
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Arzén 0,1 jedlé tuky a oleje
(celkový) 0,2 ovocné d�úsy a nektáre

0,5 èokoláda
1,0 cukor a ostatné prírodné sladidlá

okrem prá�kového cukru, kakaový prá�ok
2,0 dro�die pekárske, �elatína,

prá�kový cukor
5,0 koreniny

Meï 0,1 jedlé tuky a oleje okrem panenských
0,4 rastlinné oleje panenské a tuky
1,0 biely cukor
5,0 ovocné d�úsy, glukózový sirup
30,0 �elatína,

káva (bôby)
50,0 kakaový prá�ok a kakaové zmesi
150,0 èaj na prípravu nápoja

Chemický Najvy��ie prípustné Potravina
prvok mno�stvo v mg.kg-1

Èas� B

Dusiènany

1. Dusiènany sú soli kyseliny dusiènej, ktoré sa do potravín dostávajú ako kontaminanty preva�ne z pôdy
a vody.

Najvy��ie prípustné mno�stvo v mg. kg-1                 Potravina
(ako NO

3
-)

700 hlúbová zelenina, koreòová zelenina
1500 rýchlená mrkva
300 zemiaky okrem skorých

 3000 èervená repa (cvikla)
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Èas� C

Polychlórované bifenyly

1. Polychlórované bifenyly sú chlórované zlúèeniny chemickou �truktúrou podobné DDT, ktoré sa dostávajú
do potravín ako kontaminanty.

2. Najvy��ie prípustné mno�stvo sa vz�ahuje na ka�dý kongenér jednotlivo.

3. Kód oznaèenia kongenérov �IUPAC� je z registrácie �International Union of Pure and Applied
Chemistry�.

Kongenér Najvy��ie prípustné Potravina
(kód oznaèenia IUPAC)  mno•stvo vyjadrené

na tuk (mg.kg-1)

28 – 2,4,41 - 0,001 mlieko a výrobky z neho
trichlórbifenyl s mno�stvom tuku najviac

2 percentá (na celkovú
hmotnos�)

52 – 2,21,5,51 - 0,04 mlieka
tetrachlórfenyl mlieko a výroky z neho

s mno•stvom tuku viac ako
2 percentá

101 – 2,21,4,5,51 - 0,08 mäso jatoèných zvierat
pentachlórbifenyl a výrobky z neho

0,02 vajcia a výrobky z nich

180 – 2,21,3,4,41,5,51 0,2 ryby a výrobky
– heptachlórbifenyl z nich

0,40 tre�èia peèeò a výrobky
z nej (na celý obsah konzervy)

138 – 2,21,3,4,41,51 0,001 mlieko a výrobky
– hexachlórbifenyl z neho s mno�stvom

tuku najviac
153 – 2,21,4,41,5,51 2 percentá (na celkovú
- hexachlórbifenyl hmotnos�)

0,05 mlieko a výrobky z neho
s mno•stvom tuku viac ako
2 percentá

0,1 mäso jatoèných zvierat
a výrobky z neho

0,02 vajcia a výrobky z nich
0,1 kôrovce, mäkký�e (v jedlej èasti)
0,4 tre�èia peèeò a výrobky z nej

(na celý obsah konzervy)
0,3 sladkovodné ryby a výrobky

z nich (jedlá èas�)
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Èas� D

Iné kontaminanty

V tejto skupine je uvedené najvy��ie prípustné mno�stvo látky, vyskytujúcej sa v potravinách prirodzene
alebo vznikajúcej v potravinách pôsobením fyzikálnych alebo biologických faktorov.

Látka Najvyššie prípustné Potravina
mno•stvo v mg.kg-1

Solanín   200 zemiaky
(glykoalkaloidy)




