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Roèník XXXVI             10. február 2004                              Èiastka 5
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V Ý N O S

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2003 è. 3757/2003-100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca

potraviny a potravinové prísady o�etrené ionizujúcim �iarením

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky pod¾a § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z.
o potravinách ustanovujú:

D R U H Á  È A S �

V�EOBECNÉ PO�IADAVKY

� I E S T A   H L A V A

 POTRAVINY A POTRAVINOVÉ PRÍSADY
O�ETRENÉ IONIZUJÚCIM �IARENÍM

§ 1
Úvodné ustanovenia

(1) Táto hlava Potravinového kódexu Sloven-
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skej republiky (ïalej len �potravinový kódex�)
ustanovuje po�iadavky na výrobu a dovoz potravín
a potravinových prísad o�etrených ionizujúcim �ia-
rením, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do
obehu.

(2) Potraviny a potravinové prísady o�etrené
ionizujúcim �iarením mo�no uvádza� do obehu, ak
spåòajú po�iadavky pod¾a tejto hlavy potravino-
vého kódexu.

(3) Ustanovenia tejto hlavy potravinového kó-
dexu sa nevz�ahujú na potraviny a potravinové prí-
sady
a) o�iarené ionizujúcim �iarením, ktoré je vy�a-

rované meracími a kontrolnými zariadeniami, ak
absorbovaná dávka nie je väè�ia ako
1. 0,01 Gray (ïalej len �Gy�), ak ide o kon-

trolné zariadenia, ktoré vyu�ívajú neutróny
o maximálnej energii do 14 MeV,

2. 0,5 Gy, ak ide o kontrolné zariadenia, ktoré
vyu�ívajú elektromagnetické �iarenie o ma-
ximálnej energii do 10 MeV,

3. 0,5 Gy, ak ide o kontrolné zariadenia, ktoré
vyu�ívajú iné druhy ionizujúceho �iarenia
o maximálnej energii 5 MeV.

b) o�etrené ionizujúcim �iarením pre pacientov pod
lekárskym doh¾adom, ktorí potrebujú sterilnú
diétu.

§ 2
Vymedzenie pojmov

(1) O�etrovanie potravín a potravinových prí-
sad ionizujúcim �iarením je technologický postup,
ktorý vyu�itím energie �iarenia umo�òuje zachova�
ich kvalitu a predå�i� ich trvanlivos�.

(2) Ionizujúce �iarenie je taký druh elektromag-
netického �iarenia alebo elektricky nabitých èastíc,
ktoré vyvolávajú v o�arovanej látke ionizáciu.

(3) O�arovacie zariadenie na o�etrenie potravín
a potravinových prísad ionizujúcim �iarením je
súbor technologických zariadení.

(4) Stredná absorbovaná dávka je priemerná
hodnota absorbovaných dávok v celej o�etrova-
nej potravine alebo potravinovej prísade. Rozdiel
medzi strednou absorbovanou dávkou a absorbo-
vanými dávkami v jednotlivých èastiach o�arovanej
potraviny a potravinovej prísady je mierou homo-
genity o�etrenia potraviny a potravinovej prísady
ionizujúcim �iarením.

Po�iadavky na o�etrovanie potravín
a potravinových prísad ionizujúcim

�iarením

§ 3
Zdroje a o�arovacie zariadenia

na o�etrovanie potravín a potravinových
prísad ionizujúcim �iarením a kontrola

o�etrovania ionizujúcim �iarením

(1) Na o�etrovanie potravín a potravinových
prísad ionizujúcim �iarením mo�no pou�íva� len tie-
to zdroje ionizujúceho �iarenia:
a) uzavretý rádioaktívny �iariè obsahujúci rádio-

nuklid kobalt � 60 (60Co), ktorý je zdrojom
gama�iarenia o energii 1,1 a� 1,3 MeV,

b) uzavretý rádioaktívny �iariè obsahujúci rádio-
nuklid cézium �137 (137Cs), ktoré je zdrojom
gama - �iarenia o energii 0,660 MeV,

c) generátor ionizujúceho �iarenia, ktorý je zdro-
jom elektromagnetického �iarenia a pri pre-
vádzke na nominálnych parametroch produkuje
fotóny o maximálnej energii 5 MeV,

d) generátor ionizujúceho �iarenia, ktorý je zdro-
jom urýchlených elektrónov, prièom maximál-
na energia elektrónov pri nominálnych prevád-
zkových parametroch je ni��ia ako 10 MeV.

(2) Stredná absorbovaná dávka pri o�etrovaní
potravín a potravinových prísad ionizujúcim �ia-
rením nesmie presiahnu� 10 kGy.

(3) Maximálnu absorbovanú dávku v potra-
vinách a potravinových prísadách o�etrovaných
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ionizujúcim �iarením mo�no aplikova� po èastiach;
maximálna absorbovaná dávka v�ak nesmie pre-
siahnu� ustanovený limit. O�etrovanie ionizujúcim
�iarením sa nesmie pou�íva� v kombinácii so �iad-
nym chemickým o�etrením, ktoré má rovnaký úèel
ako toto o�etrenie.

(4) Homogenita o�etrenia ionizujúcim �iarením
je základnou podmienkou kvality technologického
postupu o�etrovania potravín a potravinových prí-
sad ionizujúcim �iarením. Nevyhnutné je zabez-
peèi�, aby rozdiel medzi minimálnou absorbovanou
dávkou a maximálnou absorbovanou dávkou
a strednou absorbovanou dávkou nebol väè�í ako
50 percent. Táto podmienka je splnená, ak podiel
maximálnej absorbovanej dávky a minimálnej ab-
sorbovanej dávky je men�í ako 3.

(5) O�etrova� potraviny a potravinové prísady
ionizujúcim �iarením mo�no len na základe povo-
lenia orgánu na ochranu zdravia1).

(6) Potraviny a potravinové prísady, ktoré
mo�no o�etrova� ionizujúcim �iarením a ich maxi-
málna celková priemerná absorbovaná dávka �ia-
renia sú uvedené v prílohe è. 1.

(7) O kontrole o�arovacieho zariadenia na o�et-
rovanie potravín a potravinových prísad ionizu-
júcim �iarením a o�etrení potravín a potravinových
prísad ionizujúcim �iarením sa musí vies� protokol
vrátane záznamov o kvantitatívnej dozimetrii potra-
vín a potravinových prísad o�etrených ionizujúcim
�iarením.

§ 4
Hygienické po�iadavky

(1) Potraviny a potravinové prísady, ktoré majú
by� o�etrené ionizujúcim �iarením, musia spåòa�
po�iadavky zdravotnej ne�kodnosti a kvality usta-
novené v potravinovom kódexe.

(2) Pri výrobe potravín a potravinových prísad
o�etrených ionizujúcim �iarením, pri manipulácii
s nimi a pri ich uvádzaní do obehu sa musia dodr-
�iava� hygienické po�iadavky uvedené v potravi-
novom kódexe.

(3) Ka�dá o�arovòa musí ma� vypracovaný
monitorovací plán, pod¾a ktorého sa kontroluje
proces o�etrovania potravín a potravinových prí-
sad ionizujúcim �iarením.

(4) Spôsob urèenia celkovej priemernej absor-
bovanej dávky a postupy pri o�arovaní potravín
a potravinových prísad sú uvedené v prílohe è. 2.

§ 5
Podmienky o�etrovania potravín

a potravinových prísad ionizujúcim
�iarením

(1) O�etrova� potraviny a potravinové prísady
ionizujúcim �iarením mo�no povoli�, len ak
a) existuje odôvodnená technologická potreba,
b) nepredstavuje riziko ohrozujúce zdravie ¾udí

a vykonáva sa za urèených podmienok,
c) je v prospech spotrebite¾a,
d) sa nepou�íva ako náhrada za hygienické alebo

zdravotné opatrenia alebo správnu výrobnú
prax alebo po¾nohospodársku prax,

e) v èase úpravy spåòajú po�iadavky na kvalitu
a zdravotnú ne�kodnos�.

(2) O�etrova� potraviny a potravinové prísady
ionizujúcim �iarením mo�no len na tieto úèely:
a) zní�i� výskyt chorôb prená�aných potravinami

a potravinovými prísadami, a to znièením pato-
génnych organizmov,

b) zní�i� kazenie potravín a potravinových prísad
spoma¾ovaním alebo zastavením procesu roz-
kladu a znièením organizmov spôsobujúcich
kazenie potravín a potravinových prísad;

c) zní�i� straty potravín a potravinových prísad
spôsobených predèasným zrením, klíèením ale-
bo puèaním,

d) zbavi� potraviny a potravinové prísady �kodcov
rastlín alebo rastlinných produktov.

1) § 17f ods. 2 písm. t) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení neskor�ích
predpisov.
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(3) O�etrova� potraviny a potravinové prísady
ionizujúcim �iarením mo�no v spojení s inými tech-
nologickými operáciami iba po schválení orgánom
na ochranu zdravia.

§ 6
Dokumentácia o zariadení na o�etrovanie

potravín a potravinových prísad
a potravinách a potravinových prísadách

o�etrených ionizujúcim �iarením

O o�arovacom zariadení na o�etrovanie potra-
vín a potravinových prísad, ako aj o potravinách
a potravinových prísadách o�etrených ionizujúcim
�iarením sa musí vies� dokumentácia, ktorá sa musí
archivova� 5 rokov. Okrem toho sa vedie doku-
mentácia o ka�dom zdroji ionizujúceho �iarenia2).
Dokumentácia o zariadení na o�etrovanie potravín
a potravinových prísad, ako aj potravinách a po-
travinových prísadách o�etrených ionizujúcim �ia-
rením, musí obsahova� tieto údaje:
a) názov a mno�stvo potraviny a potravinovej prí-

sady o�etrenej ionizujúcim �iarením,
b) oznaèenie výrobnej dávky potraviny a potravi-

novej prísady o�etrenej ionizujúcim �iarením,
c) orgán, ktorý schválil o�etrenie ionizujúcim �ia-

rením,
d) adresu príjemcu potraviny a potravinovej prí-

sady o�etrenej ionizujúcim �iarením,
e) dátum o�etrenia potraviny a potravinovej prí-

sady ionizujúcim �iarením,
f) druh obalu pou�itého pri o�etrení potraviny a po-

travinovej prísady ionizujúcim �iarením,
g) podrobné údaje o dozimetrickej kontrole pod¾a

prílohy è. 2 s uvedením minimálnej absorbo-
vanej dávky a maximálnej absorbovanej dávky,
druhu a energii pou�itého ionizujúceho �iarenia,

h) odkaz na potvrdzujúce merania poèiatoènej
dávky �iarenia.

§ 7
Balenie

Potraviny a potravinové prísady o�etrované
ionizujúcim �iarením v obaloch musia by� balené
v obaloch vyhovujúcich na tento úèel.

§ 8
Oznaèovanie

Okrem po�iadaviek na oznaèovanie potravín3 )

sa musia v oznaèení potravín a potravinových prí-
sad o�etrených ionizujúcim �iarením uvádza� tieto
ïal�ie údaje:
a) ak ide o potraviny a potravinové prísady, ktoré

sú urèené pre koneèného spotrebite¾a alebo
hromadných dodávate¾ov (ve¾kosklad, balia-
reò a iné),
1. ak sú potraviny a potravinové prísady uvá-

dzané do obehu jednotlivo, v oznaèení sa
musia uvádza� slová �O�etrené ionizujúcim
�iarením� alebo slovo �O�arované�; ak ide
o potraviny a potravinové prísady uvádzané
do obehu pod¾a hmotnosti, musia by� tieto
slová uvedené spolu s ich názvom na výves-
ke alebo oznámení nad nádobou, v ktorej
sú tieto umiestnené alebo ved¾a nej,

2. ak sa prísada o�etrená ionizujúcim �iarením
pou�íva na výrobu potravín, rovnaké slová
ako v bode 1 sa musia uvádza� v oznaèení
zlo�iek týchto potravín pri takto o�etrenej
prísade; oznaèenie o o�etrení ionizujúcim �ia-
rením sa musí uvádza� aj v oznaèení takto
o�etrených prísad pou�ívaných v zmesových
prísadách do potravín, aj keï ich je v potra-
vine menej ako 25 hmotnostných percent,

b) ak ide o potraviny a potravinové prísady, ktoré
nie sú urèené pre koneèného spotrebite¾a alebo
hromadných dodávate¾ov
1. oznaèenie o o�etrení ionizujúcim �iarením

pod¾a písmena a) bod 1 sa musí uvádza� aj
2) Bod XVII prílohy k zákonu è. 470/2000 Z. z. ktorým sa me-

ní a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/
1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení neskor�ích predpisov,
zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z.
o potravinách v znení neskor�ích predpisov a ktorým sa me-
ní zákon è. 130/1998 Z. z. o mierovom vyu�ívaní jadrovej
energie a o zmene a doplnení zákona è. 174/1968 Zb. o �tát-
nom odbornom dozore nad bezpeènos�ou práce v znení zá-
kona Národnej rady Slovenskej republiky è. 256/1994 Z. z.

3) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. ok-
tóbra 2002 è. 2745/2002 � 100, ktorým sa vydáva hlava Po-
travinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ozna-
èovanie potravín (oznámenie è. 634/2002 Z. z.).
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v oznaèení takto o�etrených potravín a po-
travinových prísad, ktoré sa mô�u pou�íva�
na výrobu neo�arovaných potravín,

2. musí by� uvedené oznaèenie a adresa zaria-
denia, v ktorom sa vykonalo o�etrenie io-
nizujúcim �iarením.

(2) O�etrenie ionizujúcim �iarením sa musí
uvádza� v�dy v dokumentoch, ktoré sú prilo�ené
alebo obsahujú odkaz na potraviny a potravinové
prísady o�etrené ionizujúcim �iarením.

§ 9
 Dovoz potravín a potravinových prísad

o�etrených ionizujúcim �iarením

Potravina a potravinová prísada o�etrená ioni-
zujúcim �iarením nesmie by� dovezená z tretej kra-
jiny, ak
a) nie je o�etrená v súlade s podmienkami, ktoré

platia pre tieto potraviny a potravinové  prísady,
b) nie sú k nej prilo�ené dokumenty, v ktorých je

uvedené oznaèenie a adresa zariadenia, ktoré
vykonalo o�etrenie ionizujúcim �iarením a infor-
mácie pod¾a § 6,

c) nebola upravovaná v o�arovacom zariadení na
o�etrenie potravín a potravinových prísad ioni-
zujúcim �iarením, ktoré je uvedené v zozname
týchto zariadení, publikovanom vo Vestníku
Európskych spoloèenstiev (Official Journal of
European Communities).

§ 10
Závereèné ustanovenie

Týmto výnosom sa transponujú právne akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 3.

§ 11
Zru�ovacie ustanovenie

Zru�uje sa �iesta hlava druhej èasti Potravi-
nového kódexu Slovenskej republiky upravujúca
radiaène o�etrené potraviny výnosu Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Minis-
terstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 981/
1996 � 100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva
prvá èas� a prvá, druhá a tretia hlava druhej èasti
Potravinového kódexu Slovenskej republiky (ozná-
menie è. 195/1996 Z. z.) v znení výnosu Minis-
terstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. decembra 1997 è. 557/1998 � 100 (ozná-
menie è. 284/1998 Z. z.).

§ 12
Úèinnos�

Tento výnos nadobúda úèinnos� 15. februára
2004 okrem § 9, ktorý nadobúda úèinnos� dòom
platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky
k Európskej únii.

                    Minister zdravotníctva                                          Minister pôdohospodárstva
                     Slovenskej republiky                                                   Slovenskej republiky

                        Rudolf Zajac, v. r.                                                        Zsolt Simon, v. r.
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Príloha è. 1
k �iestej hlave druhej èasti

potravinového kódexu

Potraviny a potravinové prísady, ktoré mô�u by� o�etrené ionizujúcim �iarením
a maximálne dávky �iarenia

   Potravina a potravinová prísada    Maximálna celková priemerná
     absorbovaná dávka �iarenia

           v  kGy

Su�ené aromatické byliny, korenie,                    10, 0
zeleninové ochucovadlá
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Príloha è. 2
k �iestej hlave druhej èasti

potravinového kódexu

1. DOZIMETRIA

Celková priemerná absorbovaná dávka

Na úèely urèenia prospe�nosti pre zdravie ¾udí,
ak ide o potraviny a potravinové prísady  o�etro-
vané s celkovou dávkou �iarenia najviac 10 kGy,
mo�no predpoklada�, �e v�etky chemické úèinky
ionizujúceho �iarenia v rozpätí tejto konkrétnej dáv-
ky �iarenia sú proporcionálne k tejto dávke.

Celková priemerná absorbovaná dávka D je de-
finovaná týmto integrálom z celého objemu po-
traviny:

kde M je celková hmotnos� upravovanej vzorky,
        P je lokálna hustota v bode (x, y, z),
        d je lokálna absorbovaná dávka v bode (x,

y, z).

Celkovú priemernú absorbovanú dávku mo�no
urèi� priamo pre homogénne potraviny potravi-
nové prísady alebo pre potraviny a potravinové
prísady uvádzané do obehu pod¾a hmotnosti, kto-
ré majú zjavnú homogénnu hustotu, a to vhodným roz-
miestnením primeraného poètu dozimetrov a ná-
hodnou kontrolou v ich celom objeme. Z roz-
lo�enia absorbovanej dávky urèenej týmto spô-
sobom mo�no vypoèíta� priemer, ktorý pred-
stavuje celkovú priemernú absorbovanú dávku.

Ak je dobre urèený tvar krivky rozlo�enia ab-
sorbovanej dávky v potravine a potravinovej prí-
sade, sú známe pozície minimálnej a maximálnej
dávky �iarenia.

Merania rozlo�enia absorbovanej dávky v sérii
vzoriek potravín a potravinových prísad mo�no
pou�íva� na stanovenie odhadu priemernej absor-
bovanej dávky.

V niektorých prípadoch stredná hodnota prie-
merných hodnôt minimálnej absorbovanej dávky
(D

min
) a maximálnej absorbovanej dávky (D

max
)

predstavuje dobrý odhad celkovej absorbovanej
dávky, t. j.

celková priemerná absorbovaná dávka

»

          
 2

.

Pomer nesmie presiahnu� hodnotu 3.
Dmin

2. POSTUPY

2.1. Pred zaèatím be�ného o�arovania urèitej ka-
tegórie potravín a potravinových prísad
v o�arovacom zariadení sa urèia pozície mi-
nimálnych a maximálnych absorbovaných
dávok meraním týchto dávok v celom objeme
produktu. Tieto potvrdzujúce merania sa musia
vykonáva� v primeranom poète, napr. 3 a�
5, aby bolo mo�né zisti� toleranciu pre od-
chýlky v hustote alebo geometrii.

2.2. Merania sa musia opakova� pri ka�dej zmene
potraviny a potravinovej prísady, jeho geo-
metrie alebo podmienok o�etrovania ionizu-
júcim �iarením.

2.3. Poèas tohto procesu sa vykonávajú be�né
merania absorbovaných dávok s cie¾om za-
bezpeèi�, aby neboli presiahnuté limity týchto
dávok. Merania sa musia vykonáva� umies-
tnením dozimetrov v pozíciách maximálnej
absorbovanej dávky alebo minimálnej absor-
bovanej dávky alebo v referenènej pozícii. Ab-
sorbovaná dávka v referenènej pozícii musí

D
max

D
max   + 

D
min

∫= z)dVy,z)d(x,y,p(x,D M
1
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kvantitatívne nadväzova� na maximálnu a mi-
nimálnu absorbovanú dávku. Referenèná po-
zícia musí by� umiestnená vo vhodnom bode
v potravine alebo potravinovej prísade, a to
tam, kde sú odchýlky malé.

2.4. Be�né merania absorbovaných dávok sa mu-
sia vykonáva� na ka�dej výrobnej dávke po-
travín a potravinových prísad v pravidelných
ustanovených intervaloch poèas výroby.

2.5. Ak sú o�arované tekuté nebalené potraviny
a potravinové prísady, nemo�no urèi� pozície
minimálnych absorbovaných dávok a maxi-
málnych absorbovaných dávok. V takomto
prípade sa uprednostòuje pou�itie náhodného
merania dozimetrom na zistenie týchto ex-
trémnych absorbovaných dávok.

2.6. Merania absorbovaných dávok sa musia vy-
konáva� pomocou uznaných dozimetrických
meradiel tak, aby bolo mo�né sledova� mera-
nia a� po primárne normy.

2.7. Poèas o�etrovania potravín a potravinových
prísad ionizujúcim �iarením musia sa kontro-
lova� a priebe�ne evidova� vybrané para-
metre o�arovacích zariadení. Ak ide o rádio-
nuklidové zariadenia, tieto parametre za-
hàòajú rýchlos� prepravy potraviny a potra-
vinovej prísady alebo èas, keï sa tieto nachá-
dzajú v zóne o�arovania a v nastavenej správ-
nej pozícii zdroja. Ak ide o urýchlovaèe tieto
parametre zahàòajú rýchlos� prepravy potra-
viny a potravinovej prísady, energiu zdroja,
tok elektrónov a snímanie o�arovaného po¾a
zariadenia
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Príloha è. 3
k �iestej hlave druhej èasti

potravinového kódexu

Zoznam transponovaných právnych aktov Európskych  spoloèenstiev

1. Smernica 1999/2/EC Európskeho Parlamentu a Rady z 22. februára 1999 o aproximácii zákonov
èlenských �tátov týkajúcich sa potravín a potravinárskych prísad upravovaných ionizujúcim �iarením.

2. Smernica 1999/3/EC Európskeho Parlamentu a Rady z 22. februára 1999 o zostavení zoznamu potravín
a potravinových prísad Spoloèenstva upravovaných ionizujúcim �iarením.

Smernice Európskeho Parlamentu a Rady sú prelo�ené do slovenského jazyka; do úradného prekladu
v slovenskom jazyku mo�no nahliadnu� v sídle In�titútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej
republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.




