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Čl. I 
 

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva 
Slovenskej republiky a Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. 
decembra 2007                  č. 26682/2007 - 
OL, ktorým sa vydáva hlava Po-
travinového kódexu Slovenskej republiky 
upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu 
rastlín (oznámenie č. 3/2008 Z. z.) sa mení 
a dopĺňa takto: 
 
1. § 4 znie: 

„§ 4 
 

(1) V prílohe č. 3 pre účinnú látku 
 chlormequat s poradovým číslom 125 
 platí hodnota MRL uvedená v stĺpci c) pre 
hrušky do 31. júla 2009. 
 

(2) V prílohe č. 3 pre účinné látky 
 acetamiprid s poradovým číslom 3, 
 indoxacarb s poradovým číslom 136, 
 pendimethalin s poradovým číslom 187, 
 pymetrozine s poradovým číslom 210, 
 pyraclostrobin s poradovým číslom 211, 
 thiacloprid s poradovým číslom 228, 
 trifloxystrobin s poradovým číslom 241 
 platia hodnoty MRL uvedené v stĺpci d) 

od 15. júna 2008. 
 

(3) V prílohe č. 3 pre účinnú látku 
imazalil s poradovým číslom 133 

 platí hodnota MRL uvedená v stĺpci d) 
od 15. septembra 2008. 

 
2.  V prílohe č. 2 riadky týkajúce sa 
účinných látok dithiokarbamáty a propineb 
znejú: 

 
 
 
„ 
 dithiokarbamáty               - dithiokarbamáty vyjadrené ako 

CS2 , vrátane látok mancozeb, 
maneb, metiram, propineb, 
thiram a ziram 

12071-83-9 propineb               - propilendiammine 
                                                                                                                                                     “ 
 

3. Príloha č. 2 sa dopĺňa riadkami, ktoré znejú:  
„ 
149877-41-8 bifenazate                 - bifenazate 
106700-29-2 pethoxamid                 - pethoxamid 
137-30-4 ziram                 - ziram 
 
                                                                                                                                                     “ 
4.  V prílohe č. 3 v tabuľkovej časti body 3, 12, 15, 51, 54, 124, 133, 136, 150, 151, 168, 187, 

189, 205, 210, 211, 228, 232, 241 a 248 znejú: 
„ 
   a b     c   d                              e 

3. acetamiprid 0,01 (*)(P)  obilie 
  0,2(P)  obličky 
  0,1(P)  pečeň 
  0,05 (*)(P)  mäso, mlieko, vajcia, tuk, ostatné po- 
    traviny živočíšneho pôvodu 
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  0,02  slivky, bavlníkové semeno 
  0,1(P) 1(P) jadrové ovocie 
  0,1(P)  marhule, broskyne vrátane nektariniek 
    a obdobných hybridov, rajčiaky, 
    baklažán 
  0,1 (*)(P)  čaj, chmeľ 
  0,2(P)  čerešne a višne 
  0,3(P)  paprika, tekvicovité s jedlou šupou 
  1(P)  citrusové plody 
  5  šalát kučeravý, šalát hlávkový,  
    endívia, petržlenová vňať 
  0,01 (*)(P)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
12. atrazine   0,1 (t) obilie 
   0,1  sladká kukurica 
   0,1 (*)  čaj, chmeľ 
   0,05 (*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
15. azinphos-methyl 0,05(*)  obilie 
  0,01(*)  mäso, mlieko, vajcia 
  0,1  brusnice 
  0,2  uhorky šalátové, bavlníkové semeno 
  0,5  orechy 
  0,5(¹)  jadrové ovocie, kôstkové ovocie, 
    jahody okrem divorastúcich, krovité  
    ovocie okrem divorastúcich, ríbezle, 
    egreše 
  0,1(*)  čaj, chmeľ 
  0,05(*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
51. deltamethrin 2  obilie 
  0,03 (*)  pečeň, obličky 
  0,1  hydinové mäso a hydinové výrobky 
  0,5  ostatné mäso vrátane mäsových  
    prípravkov, vnútorností a živočíšnych 
    tukov 
  0,05  mlieko 
  0,05 (*)  vajcia 
  0,05  huby  
  0,1  jadrové ovocie - ostatné,  kôstkové  
    ovocie-ostatné, cesnak, cibuľa, šalotka,
    lahôdková cibuľka, hlúbová zelenina  
    tvoriaca ružice, hlúbová zelenina 
    hlávková, artičoky pravé, repkové 
    semeno, horčicové semeno 
  0,2  jablká, čerešne, stolové hrozno,  
    muštové hrozno, tekvicovité s jedlou 
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    šupou, egreše, jahody okrem 
    divorastúcich, kivi, pór, 
    ľuľkovité – ostatné, 
    tekvicovité s nejedlou šupou, 
    čerstvá struková zelenina 
  0,3  rajčiaky, baklažán, ibištek jedlý 
  0,5  ríbezle (červené, čierne a biele),  
    hlúbová zelenina listová, šalát 
    a obdobné, špenát a obdobné,  
    ostružiny, zeleninové vňate 
   0,5 maliny 
  1  strukoviny, olivy 
  5  čaj, chmeľ 
  0,05 (*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
 54. desmedipham 0,05 (*) (P)  obilie 
  0,1 (*) (P)  olejnaté semená, čaj, chmeľ 
  0,05 (*) (P)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
124. chlorfenvinphos 0,02 (*)  obilie 
  0,01 (*)   mäso, mlieko, vajcia 
   0,05  huby pestované 
   0,1  cukina, ružičkový kel, žerucha,  
    šalát kučeravý, špenát, špargľa, pór 
   0,3  kaleráb 
   0,5  mrkva, paštrnák, reďkovka, kvaka, 
    okrúhlica, cesnak, šalotka, petržlenová 
    vňať 
   0,5  hlávková kapusta, zeler stopkový 
  0,05 (*)  čaj, chmeľ 
  0,02 (*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
133. imazalil 0,02 (*)  obilie 
  0,02 (*)  potraviny živočíšneho pôvodu 
   0,1 (*)  čaj, chmeľ 
    0,2  tekvicovité s jedlou šupou 
    0,5  rajčiaky 
    2  banány, melón cukrový 
   5 2 jadrové ovocie 
    5  citrusové plody 
   0,02 (*) 3 skoré zemiaky 
   5 3 neskoré zemiaky 
   0,02 (*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
136. indoxacarb 0,02 (*) (P)  obilie 
  0,01 (*) (P)  mäso, jedlé vnútornosti, vajcia 
  0,3 (P)  tuky, smotana z mlieka 
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  0,02 (P)  mlieko 
  0,05 (P)  orechy 
  0,1 (P)  tekvicovité s nejedlou šupou, artičoky  
    pravé 
  0,2 (P)  tekvicovité s jedlou šupou, čínska  
    kapusta, kel kučeravý 
  0,02 (*) (P) 0,2(P) banány, reďkovka 
  0,3 (P)  ostatné jadrové ovocie, marhule,  
    broskyne vrátane nektaríniek 
    a obdobných hybridov, paprika, 
    hlúbová zelenina tvoriaca ružice 
  0,5 (P)  jablká, rajčiaky, baklažán, sójové bôby 
  1 (P)  ríbezle, egreše 
  0,02 (*) (P) 1(P) šalát kučeravý 
  2 (P)  šalát, endívia, zeleninové vňate 
    stolové hrozno, muštové hrozno 
  0,02 (*) (P) 2 špenát 
  3 (P)  hlávková kapusta 
  0,05 (*) (P)  ostatné olejnaté semená, čaj, chmeľ 
  0,02 (*) (P)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
150. mancozeb   pozri dithiokarbamáty 
     
151. maneb   pozri dithiokarbamáty 
     
168. metiram   pozri dithiokarbamáty 
     
187. pendimethalin  0,05 (*)(P)  obilie 
   0,05 (*)(P)  potraviny živočíšneho pôvodu 
   0,1 (*) (P) 0,1 (*) olejnaté semená, čaj, chmeľ 
   0,05 (*)(P) 0,1 zeler, zeler stonkový 
   0,2 (P) 0,2  mrkva, chren, petržlen, paštrnák,  
    čerstvá struková zelenina 
   0,05 (*)(P) 0,2 strukoviny 
   0,05 (*)(P) 0,05 (*) ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
189. phenmedipham 0,05 (*) (P)  obilie 
  0,05 (*) (P)  mäso, mlieko, vajcia 
  0,1 (*) (P)  jahody, cvikla, olejnaté semená, čaj,  
    chmeľ 
  0,2 (P)  artičoky pravé 
  0,5 (P)  špenát a obdobné 
  0,05 (*) (P)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
205. propineb (³) 0,05(*)  obilie 
  0,3  jadrové ovocie, čerešne, olivy, zeler 
  0,2  zemiaky 
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  1  stolové hrozno, muštové hrozno, 
    paprika, melón cukrový, melón vodový
  2  rajčiaky, uhorky šalátové 
  30  chmeľ 
  0,1(*)  čaj, olejnaté semená 
  0,05(*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
210. pymetrozine 0,02 (*)(P)  obilie 
  0,01 (*)(P)  potraviny živočíšneho pôvodu 
  0,05  marhule, broskyne vrátane nektariniek 
    a obdobných hybridov, hlávková 
    kapusta, bavlníkové semená 
  0,1 0,5 ríbezle 
  0,1 (*)  čaj 
  0,2   tekvicovité s nejedlou šupou, hlúbová  
    zelenina listová 
  0,3   citrusové plody 
  0,5   jahody okrem divorastúcich, rajčiaky,  
    baklažán, tekvicovité s jedlou šupou 
  0,02 (*) 0,5 egreše 
  1   paprika, zeleninové vňate, čerstvá  
    struková zelenina 
  2    šalát a obdobné 
  3  ostružiny, maliny 
  15   chmeľ  
  0,02 (*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
211. pyraclostrobin 0,1 (P)  pšenica, raž, tritikale 
  0,3 (P)  jačmeň, ovos 
  0,02 (*)(P)  ostatné obilie 
  0,05 (*)(P)  mäso, vajcia 
  0,01 (*)(P)  mlieko 
  0,05 (P)  mango, papája 
  0,1 (P)  slivky, mrkva, hlúbová zelenina  
    tvoriace ružice 
  0,02 (*)(P) 0,1 (P) petržlen, čierny koreň 
  0,2 (P)  marhule, broskyne vrátane nektariniek  
    a obdobných hybridov, cesnak, cibuľa, 
    šalotka, rajčiaky, baklažán, ružičkový  
    kel, hlávková kapusta 
  0,2 (P) 0,3 (P) čerešne, višne 
  0,3 (P)  jadrové ovocie, chren, paštrnák,  
    strukoviny 
  0,5 (P)  jahody okrem divorastúcich, paprika,  
    pór 
  0,02 (*)(P) 0,5 (P) ostatné bobuľové ovocie a drobné 
    ovocie okrem ríbezlí 
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  1 (P)  citrusové plody, pistáciové orechy,  
    stolové hrozno 
  0,02 (*)(P) 1(P) maliny, ostružiny 
  0,02 (*)(P) 2 (P) ríbezle 
  2 (P)  muštové hrozno, šalát a obdobné ,  
    zeleninové vňate 
  2 (P) 10 (P) kučeravý šalát 
  10 (P)  chmeľ 
  0,05 (*)(P)  čaj 
  0,02 (*)(P)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
228. thiacloprid 0,02 (*)(P)  obilie 
  0,3(P)  obličky, pečeň 
  0,05 (*)(P)  mäso, tuk 
  0,03(p)  mlieko 
  0,01 (*)(P)  ostatné potraviny živočíšneho pôvodu 
  0,1(P)  slivky 
  0,2(P)  melón cukrový, melón vodový 
  0,02 (*)(P) 0,2 (P) horčicové semená 
  0,3(P)  jadrové ovocie, marhule, čerešne a  
    višne, broskyne vrátane nektariniek  
    a obdobných hybridov, tekvicovité 
    s jedlou šupou, repkové semeno 
  0,02 (*)(P) 0,3 čerešne a višne 
  0,5(P)  jahody okrem divorastúcich,  
    rajčiaky, baklažán 
  0,02 (*)(P) 0,5 (P) papája 
  1(P)  krovité ovocie okrem divorastúceho,  
    ostatné bobuľové a drobné ovocie 
    okrem divorastúceho, paprika,  
    fazuľka 
    struková 
  2(P)  šalát a obdobné 
  3(P)  zeleninové vňate 
  0,05 (*)(P)  ostatné olejnaté semená, čaj, chmeľ 
  0,02 (*)(P)  ostatné potraviny rastlinného  
    pôvodu 
     
232. thiram (³) 0,1(*)  obilie 
  2  slivky, šalát hlávkový, endívia 
  3  marhule, čerešne, broskyne vrátane 
    nektariniek a obdobných hybridov, 
    muštové hrozno 
  5  jablká, hrušky 
  0,2(*)  čaj, chmeľ 
  0,1(*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
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241. trifloxystrobin 0,05 (P)  raž, tritikale, pšenica 
  0,02 (*)(P)  ostatné obilie 
  0,05 (P)  banány, mrkva  
  0,02 (*)(P) 0,05 (P) brokolica, karfiol 
  0,05 (*)(P)  olejnaté semená, čaj 
  0,2  melón vodový 
  0,2 (P)  slivky, tekvicovité s jedlou šupou 
  0,02 (*)(P) 0,2 (P) hlúbová zelenina hlávková, pór 
  0,3 (P)  citrusové plody, melón cukrový 
  0,02 (*)(P) 0,3 (P) paprika 
  0,5 (P)  jadrové ovocie, jahody okrem  
    divorastúcich, rajčiaky, fazuľka 
    struková 
  0,02 (*)(P) 0,5 (P) mango 
  1 (P)  marhule, čerešne, višne, broskyne  
    vrátane nektariniek a obdobných 
    hybridov, ríbezle, egreše, papája 
  5 (P)  stolové hrozno, muštové hrozno 
  30 (P)  chmeľ 
  0,02 (*)(P)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
248. zineb   pozri dithiokarbamáty 
     
 
 
5. Príloha č. 3 sa v tabuľkovej časti dopĺňa bodmi 250 až 255, ktoré znejú: 
„ 
   a b     c   d                              e 
250. bifenazate 0,01(*)(P)  obilie 
  0,3(P)  tekvicovité s jedlou šupou 
  0,5(P)  rajčiaky, baklažán 
  2(P)  jahody okrem divorastúcich, paprika 
  0,02(*)(P)  čaj, chmeľ, olejnaté semená 
  0,01(*)(P)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
251. dithiokarbamáty 1(ma, mz)  pšenica, raž, tritikale, špalda 
 (¹), (²) 2(ma, mz)  jačmeň, ovos 
  0,05(*)  ostatné obilie 
  0,05(*)  mäso, mlieko, vajcia 
  0,1(mz)  vlašské orechy, cesnak, fazuľka bez 
    strukov, hrášok, fazuľa, hrach 
  0,2(mz)  mrkva, chren, paštrnák, petržlen, 
    čierny koreň 
  0,3(mz)  potočnica lekárska 
  0,3(ma, mz,   
        me, pr)  zemiaky 
  0,3(ma, me,   
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         pr, t)  zeler 
  0,5(mz)  cvikla, ibištek jedlý, hlúbová zelenina 
    listová, čakanka, špargľa, rebarbora 
  0,5(ma,mz)  repkové semeno 
  1(mz)  lahôdková cibuľka, hlúbová zelenina 
    tvoriaca ružice, kaleráb, fazuľka 
    struková 
  1(ma, mz)  cibuľa, šalotka, hrášok v strukoch 
  1(mz, pr)  tekvicovité s nejedlou šupou 
  2(mz)  mango, ružičkový kel 
  2(mz, t)  marhule, broskyne vrátane nektariniek 
  2(mz, pr)  tekvicovité s jedlou šupou 
  2(mz, me)  banány 
  2(mz, me,    
     t, z)  slivky 
  2(mz, me,   
     pr, t, z)  čerešne 
  3(mz)  hlávková kapusta 
  3(ma, mz)  pór 
  3(ma, me)  baklažán 
  3(mz, me, pr)  rajčiaky 
  5(mz)  citrusové plody, ríbezle 
  5(mz, pr)  olivy, paprika 
  5(mz, me)  zeleninové vňate 
  5(mz, me, t)  šalát a obdobné 
  5(ma, mz,    
     me, pr, t, z)  jadrové ovocie 
  5(ma, mz,   
      me, pr, t)  stolové hrozno, muštové hrozno 
  7(mz)  papája 
  10(t)  jahody okrem divorastúcich 
  25(pr)  chmeľ 
  0,1(*)  čaj 
  0,05(*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
252. pethoxamid 0,01(*)(P)  obilie 
  0,02(*)(P)  čaj, chmeľ 
  0,01(*)(P)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
253. pyrimethanil 0,05(*)(P)  obilie 
  0,1(P)  banány, cibuľa 
  0,2(P)  mandle, pistáciové orechy, hrášok 
  0,5(P)  strukoviny 
  1(P)  mrkva, rajčiaky, baklažán, tekvicovité 
    s jedlou šupou, pór 
  2(P)  paprika, fazuľka bez strukov 
  3(P)  marhule, slivky, zeleninové vňate 
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  5(P)  jadrové ovocie, stolové hrozno a 
    muštové hrozno, jahody okrem  
    divorastúcich, ostatné bobuľové  
    a drobné ovocie okrem divorastúcich 
  10(P)  citrusové plody, broskyne vrátane  
    nektariniek a obdobných hybridov, 
    ostružiny, maliny, šalát hlávkový 
  0,1(*)(P)  olejnaté semená, čaj, chmeľ 
  0,05(*)(P)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
254. rimsulfuron 0,05(*)(P)  obilie 
  0,1(P)  čaj 
  0,1(*)(P)  chmeľ 
  0,05(*)(P)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
255. ziram (³) 0,1(*)  obilie 
  1  hrušky 
  2  slivky 
  5  čerešne 
  0,2(*)  čaj, chmeľ 
  0,1(*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
                                                                                                                                                     “ 
 
6. Vo vysvetlivkách k prílohe č. 3 sa mení označenie(t) pri MRL pre atrazine takto: 
 
„(t)  dočasné MRL pre atrazine platné do 1. júna 2009, ak žiadateľ nepredloží údaje o re-

zíduách“. 
 
7. Vo vysvetlivkách k prílohe č. 3 sa dopĺňajú označenia (¹), (²) a (³) k účinným látkam di-

thiokarbamáty, propineb, thiram a ziram takto: 
 
„(¹)  CS2 sa tvorí z rôznych dithiokarbamátov, preto MRL pre tieto látky neslúžia ako me-

radlo správnej poľnohospodárskej praxe a nie je vhodné ich používať na kontrolu súladu 
s osvedčenými poľnohospodárskymi postupmi. 

  (²)  V zátvorkách pôvod rezídua (ma: maneb; mz: mancozeb; me: metiram; pr: propineb; 
  t: thiram; z: ziram). 
  (³)  Keďže všetky dithiokarbamáty sa menia na rezíduum CS2, všeobecne nemožno 

rozlišovať medzi nimi. Dostupné sú však samostatné metódy na zistenie rezíduí pre pro-
pineb, ziram a thiram. Tieto metódy sa používajú, ak sa vyžaduje konkrétne určenie 
množstva látok propineb, ziram alebo thiram.“ 
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8. V prílohe č. 4 v tabuľkovej časti sa vypúšťajú údaje týkajúce sa účinných látok desme-
dipham, pyrimethanil a rimsulfuron:  

„ 
Účinné látky PPP MRL [mg.kg-1] Potraviny a produkty 
   
desmedipham   0,05 (*) potraviny rastlinného pôvodu 
   
pyrimethanil 1 jadrové ovocie, jahody 
 2 muštové hrozno, stolové hrozno 
 0,05 (*) ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
   
rimsulfuron 0,05 (*) potraviny rastlinného pôvodu 
                                                                                                                                                     „                       
9. Príloha č. 8 sa dopĺňa bodmi 8 až 11, 

ktoré znejú:    
                                                                                                                           
„8.  Smernica Komisie 2007/55/ES zo 17. 

septembra 2007, ktorou sa menia a 
dopĺňajú určité prílohy k smerniciam 
Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 
86/363/EHS a 90/642/EHS, pokiaľ ide 
o maximálne hladiny rezíduí azinfos-
metylu (Ú. v. EÚ L 243, 18. 9. 2007). 

 
9.  Smernica Komisie 2007/57/ES zo 17. 

septembra 2007, ktorou sa menia a 
dopĺňajú určité prílohy k smerniciam 
Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 
86/363/EHS a 90/642/EHS, pokiaľ ide 
o najvyššie prípustné množstvá 
rezíduí pre ditiokarbamáty (Ú. v. EÚ 
L 243, 18. 9. 2007). 

 
10.  Smernica Komisie 2007/62/ES zo 4. 

októbra 2007, ktorou sa menia a 
dopĺňajú určité prílohy k smerniciam 

Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, 
pokiaľ ide o maximálne hladiny 
rezíduí pre bifenazát, pethoxamid, 
pyrimethanil a rimsulfuron (Ú. v. EÚ 
L 260, 5. 10. 2007).  

 
11.  Smernica Komisie 2007/73/ES z 13. 

decembra 2007, ktorou sa menia a 
dopĺňajú určité prílohy k smerniciam 
Rady 86/362/EHS              a 
90/642/EHS, pokiaľ ide o najvyššie 
prípustné množstvá rezíduí pre 
acetamiprid, atrazín, deltametrín, 
imazalil, indoxakarb, pendimethalín, 
pymetrozín, pyraclostrobín, tiakloprid 
a trifloxystrobín (Ú. v. EÚ L 329, 
14.12.2007) .“.  

 
                                  Čl. II 
 

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. mája 
2008.    

 
 
 
 
 
        Ministerka pôdohospodárstva                                             Minister zdravotníctva 
               Slovenskej republiky                                                       Slovenskej republiky 
 
               Zdenka Kramplová, v. r.         Ivan Valentovič, v. r. 
 
 
 




