
 

Produkty živočíšneho pôvodu, ktoré je možné doviesť v batožine cestujúcich do 

EÚ z tretích krajín. 
 

KN kód Popis Vysvetlivky 

Množstvo 

Ostatné 

štáty 

GL, FO, IS, 

HR 

ex kapitola 2 

(0201-0210) 

Mäso a jedlé droby Okrem žabích 

stehienok 
(KN 0208 90 70) 

0 kg 10 kg 

0401-0406 Mlieko a mliečne výrobky všetko 0 kg 10 kg 

0504 00 00 

Zvieracie črevá, mechúre a žalúdky (iné ako 

rybacie), celé a ich časti, čerstvé, chladené, 

mrazené, solené, v slanom náleve, sušené alebo 

údené 

Všetky, okrem čriev 0 kg 10 kg 

1501 00 
Prasačí tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk, iný ako 

položky 0209 alebo 1503 
všetko 0 kg 10 kg 

1502 00 
Tuk z hovädzích zvierat, oviec alebo kôz, iný ako 

položky 1503 
všetko 0 kg 10 kg 

1503 00 

Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, 

oleomargarín a lojový olej, nie emulgované alebo 

zmiešané, alebo inak upravené 

všetko 0 kg 10 kg 

1506 00 00 
Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež 

rafinované, ale chemicky nemodifikované 
všetko 0 kg 10 kg 

1601 00 

Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov 

alebo z krvi; potravinové prípravky na podklade 

týchto výrobkov 

všetko 0 kg 10 kg 

1602 
Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, 

mäsové droby alebo krv 
všetko 0 kg 10 kg 

1702 11 00     

1702 19 00 
Laktóza a laktózový sirup 

všetko 0 kg 10 kg 

ex 1901 

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, 

krúpov, krupice, škrobu alebo zo sladových 

výťažkov, neobsahujúce 

kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti 

kakaa v celkom odtučnenom základe, inde 

nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové 

prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404, 

neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 

% hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, 

inde nešpecifikované ani nezahrnuté 

Len prípravky 

obsahujúce mäso 

alebo mlieko 
0 kg 10 kg 

ex 1902 

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo 

inými plnkami), alebo inak upravené, ako špagety, 

makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, 

cannelloni; kuskus, tiež pripravený 

Len prípravky 

obsahujúce mäso 

alebo mlieko 
0 kg 10 kg 

Ex 1905 90 

Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné 

pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, 

prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, 

oblátky na pečenie, 

ryžové cesto a podobné výrobky 

Len prípravky 
obsahujúce mäso 

alebo mlieko 
0 kg 10 kg 

ex 2004 

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná 

inak ako v octe alebo v kyseline octovej, mrazená, 

iná ako produkty 

položky 2006 

Len prípravky 

obsahujúce mäso 
alebo mlieko 

0 kg 10 kg 

ex 2005 

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervov. inak 

ako v octe alebo v kyseline octovej, nemrazená, iná 

akovýrobky položky 2006 

Len prípravky 

obsahujúce mäso 
alebo mlieko 

0 kg 10 kg 

ex 2103 

Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie 

a koreniace  zmesi; horčičná múka a krupica a 

pripravená horčica 

Len prípravky 
obsahujúce mäso 

alebo mlieko 
0 kg 10 kg 

ex 2104 
Polievky a bujóny a prípravky na ne; 

homogenizované zložené potravinové prípravky 

Len prípravky 

obsahujúce mäso 

alebo mlieko 
0 kg 10 kg 

ex 2105 00 
Zmrzlina a podobné výrobky, tiež obsahujúce 

kakao 
Len prípravky 

obsahujúce mlieko 
0 kg 10 kg 

ex 2106 
Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté 
Len prípravky 

obsahujúce mlieko 
0 kg 10 kg 

0511 

Výrobky živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované 

ani nezahrnuté; mŕtve zvieratá kapitoly 1 alebo 3, 

nespôsobilé 

na ľudskú konzumáciu 

 0 kg 10 kg 



ex 2309 Prípravky používané ako krmivo pre zvieratá 

Len krmivo pre 

spoločenské 

zvieratá, žuvačky 

pre psov a zmesi 

krmív, ktoré 

obsahujú mäso 

alebo mlieko 

0 kg 10 kg 

0302 - 0307 

Produkty rybolovu vypitvané čerstvé alebo 

upravené alebo spracované produkty rybolovu 

a niektoré mäkkýše – garnáty, homáre, neživé 

ustrice, neživé mušle 

 

20 kg 

rýb/osobu 

alebo 1 ryba 

20 kg 

20 kg 

rýb/osobu 
alebo 1 ryba 

20 kg (iba HR 

a GL) 

 
Rôzne výrobky (med,  živé ustrice, živé mušle, 

slimáky) 
 2 kg 10 kg 

 

Sušené mlieko pre dojčatá, dojčenská strava a 

zvláštne potraviny potrebné zo zdravotných 

dôvodov, ak tieto výrobky: 

i) nevyžadujú chladenie pred otvorením; 

ii) ide o balené značkové výrobky určené na priamy 

predaj konečným spotrebiteľom, a 

iii) balenie je neporušené, ak nie je v súčasnej 

využitie 

 2kg 10kg 

 

Špeciálne krmívo pre domáce zvieratá potrebné zo 

zdravotných dôvodov, ak tieto výrobky: 

i) nevyžadujú chladenie pred otvorením; 

ii) ide o balené značkové výrobky určené na priamy 

predaj konečným spotrebiteľom, a 

iii) balenie je neporušené, ak to nie je v súčasnej 

dobe používajú. 

 2kg 10kg 

1604 Kaviár jeseterovitých  125 g 125 g 
 

Výrobky živočíšneho pôvodu vyňaté z pravidiel 

Ďalej uvedené výrobky sú vyňaté z vysvetlených pravidiel: 
— chlieb, koláče, sušienky, čokoláda a cukrovinky (vrátane sladkostí) nezmiešané s mäsovým výrobkom ani ním neplnené, 

— potravinové doplnky v balení pre konečného spotrebiteľa, 

— výťažky a koncentráty z mäsa, 
— olivy plnené rybami, 

— cestoviny a rezance nemiešané s mäsovým výrobkom ani ním neplnené, 

— polievkové bujóny a príchute v balení pre konečného spotrebiteľa, 
— akékoľvek iné potravinárske výrobky neobsahujúce žiadne čerstvé alebo spracované mäso alebo mliečne výrobky obsahujúce menej ako    

     50 % spracovaných vaječných alebo rybacích výrobkov. 

 

 

GL – Grónsko 

HR – Chorvátsko 

FO – Faerské ostrovy 

IS   – Island 

 


