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39.
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 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
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 ustanovujú:
Čl. I
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 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1813/3/2003
– 100, výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. júla 2004 č. 1882/2004
– 100 a výnosu Ministerstva pôdohospodárstva 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 skladovania 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 prepravné
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 zostatok
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“.
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3. § 39 sa dopĺňa odsekom 5 ktorý znie:
„(5) Prevádzkovateľ zariadenia musí udržiavať výčapné zariadenia na čapovanie piva spolu
s pivným potrubím čisté a v takom stave, aby bola zabezpečená hygienická prevádzka zariadenia1)
a nedošlo 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 uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky.

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky

Ministerka pôdohospodárstva
Slovenskej republiky

Richard R a š i , v. r.

Zdenka K r a m p l o v á , v. r.

Strana 204

Vestník MZ SR 2008

Čiastka 29-31

40.
Výnos
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 25. augusta 2008 č. 1859/2008 - 100,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. septembra 2004
č. 2264/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky upravujúca zahustené mlieko, sušené mlieko, kazeíny a kazeináty
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 zákona č. 195/2007 Z. z. ustanovujú:
Čl. I
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 9. septembra 2004 č. 2264/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového
kódexu Slovenskej republiky upravujúca zahustené mlieko, sušené mlieko, kazeíny a kazeináty, sa
mení a dopĺňa takto:
1.

§ 2 a 3 vrátane nadpisov znejú:
„§ 2
Vymedzenie pojmov

(1) Zahustené mlieko je výrobok v tekutom stave vyrábaný čiastočným odstránením vody
z mlieka, z čiastočne odtučneného mlieka, z odtučneného mlieka alebo z ich zmesí. Tento výrobok
možno vyrábať s prísadou smotany alebo úplne dehydrovaného mlieka alebo obidvoch, pričom
prídavok úplne dehydrovaného mlieka v hotových výrobkoch neprevyšuje 25 % celkovej mliečnej
sušiny; možno ho vyrábať aj ako zahustené mlieko osladené pridaním sacharózy.
(2) Mliečny bielkovinový koncentrát je výrobok, ktorý možno získavať zahusťovaním
mliečnych bielkovín ultrafiltráciou mlieka, čiastočne odtučneného mlieka alebo odtučneného mlieka.
(3) Mliečny permeát je výrobok, ktorý možno získavať odstraňovaním mliečnych bielkovín
a mliečneho tuku z mlieka, a to z mlieka čiastočne odtučneného alebo odtučneného, ultrafiltráciou.
(4) Laktóza je prirodzená zložka mlieka, ktorú možno získavať spravidla zo srvátky s obsahom
bezvodej laktózy v sušine najmenej 99 hmotnostných percent. Môže byť anhydridom, obsahovať
jednu molekulu kryštalickej vody alebo môže byť zmesou oboch foriem.
§3
Požiadavky na kvalitu zahusteného mlieka
(1) Na výrobu zahusteného mlieka možno používať len tepelne ošetrené mlieko.
(2) Zahustené mlieko možno vyrábať v týchto trhových druhoch, ktoré musia spĺňať tieto požiadavky:
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a) zahustené mlieko nesladené
1. zahustené mlieko o množstve tuku najmenej 7,5 hmotnostného percenta a o množstve
mliečnej sušiny najmenej 25 hmotnostného percenta,
2. zahustené mlieko čiastočne odtučnené o množstve tuku viac ako 1 hmotnostného percenta
a menej ako 7,5 hmotnostného percenta a o množstve mliečnej sušiny najmenej 20
hmotnostného percenta,
3. zahustené mlieko odtučnené o množstve tuku najviac 1 hmotnostného percenta a o množstve
mliečnej sušiny najmenej 20,0 hmotnostného percenta,
4. zahustené mlieko vysoko tučné o množstve tuku najmenej 15 hmotnostného percenta
a o množstve mliečnej sušiny najmenej 26,5 hmotnostného percenta,
5. zahustená smotana o množstve tuku najmenej 20 hmotnostného percenta a o množstve
mliečnej sušiny najmenej 33 hmotnostného percenta,
b) zahustené mlieko sladené
1. sladené zahustené mlieko s prídavkom sacharózy a s obsahom tuku najmenej 8 hmotnostného
percenta a o množstve mliečnej sušiny najmenej 28 hmotnostného percenta,
2. sladené zahustené mlieko čiastočne odtučnené s prídavkom sacharózy a s obsahom tuku viac
ako 1 hmotnostného percenta a menej ako 8 hmotnostného percenta a o množstve mliečnej
sušiny najmenej 24 hmotnostného percenta,
3. sladené zahustené mlieko odtučnené s prídavkom sacharózy a s obsahom tuku menej ako
1 hmotnostného percenta a o množstve mliečnej sušiny najmenej 24 hmotnostného percenta,
4. sladené zahustené mlieko vysoko tučné s prídavkom sacharózy a s obsahom tuku najmenej
16 hmotnostného percenta a o množstve mliečnej sušiny najmenej 30 hmotnostného percenta.
5. sladená zahustená smotana s prídavkom sacharózy a s obsahom tuku najmenej 20
hmotnostného percenta a o množstve mliečnej sušiny najmenej 33 hmotnostného percenta.
(3) Konzervovanie zahusteného mlieka možno dosiahnuť, okrem požiadaviek podľa osobitných
predpisov,1)
a) tepelným ošetrením, ak ide o výrobky uvedené v odseku 2 písm. a),
b) pridaním sacharózy, ak ide o výrobky uvedené v odseku 2 písm. b),
c) dehydrovaním, ak ide o výrobky uvedené v § 6 ods. 2.
(4) Obsah bielkovín v zahustenom mlieku a v sušenom mlieku možno upraviť na hodnotu najmenej
34 hmotnostných percent v beztukovej sušine pridaním alebo odstránením zložiek mlieka, a to
spôsobom, pri ktorom sa v upravenom mlieku nezmení pomer srvátkových bielkovín ku kazeínu;
požiadavky ustanovené v § 3 a 6 pritom musia byť zachované.
(5) Do zahusteného mlieka možno pridávať
a) vitamíny a minerálne látky podľa osobitného predpisu,2)
b) povolené suroviny na účely úpravy obsahu bielkovín, a to:
1. mliečny bielkovinový koncentrát,
2. mliečny permeát,
3. laktózu.
(6) Na výrobu výrobkov podľa odseku 2 písm. b) možno používať ako doplňujúce množstvo najviac
0,3 hmotnostného percenta laktózy.
(7) Kvalita zahustených mliečnych výrobkov sa skúša metódami uvedenými v slovenských
technických normách3).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 znejú:
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„1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa
ustanovujú hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú.
v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.
2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006
o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (Ú. v. EÚ
L 404, 30.12.2006).
3) STN 57 0004 Metódy odberu vzoriek zahustených a sušených mliečnych výrobkov na chemické
skúšanie.
STN 57 0105-10 Metódy skúšania zahustených a sušených mliečnych výrobkov na ľudskú výživu.“.

2. V § 5 sa za slovom „získavaný“ vypúšťa slovo „priamo“.
3. Príloha sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie:
„3. Smernica Rady (ES) č. 2007/61/ES z 26. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica
2001/114/ES o určitom čiastočne alebo úplne dehydrovanom konzervovanom mlieku na
ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2007)“.
Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 15. septembra 2008.

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky
Richard R a š i, v.r.

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
Stanislav B e c í k, v.r.
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41.
VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 25. augusta 2008 č. 16525/2008 - OL,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2007
č. 26682/2007 - OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín v znení výnosu
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky zo 14. apríla 2008 č. 07902/2008 - OL
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 ustanovujú:
Čl. I
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 10. decembra 2007 č. 26682/2007 - OL, ktorým sa vydáva hlava
Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín
(oznámenie č. 3/2008 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. apríla 2008 č. 07902/2008 – OL (oznámenie
č. 153/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.

§ 4 znie:
„§ 4

V prílohe č. 3 pre účinné látky
acephate s poradovým číslom 2,
acetamiprid s poradovým číslom 3,
acibenzolar-S-methyol s poradovým číslom 4,
benalaxyl s poradovým číslom 19,
carbendazim s poradovým číslom 33,
clofentezine s poradovým číslom 39,
cyfluthrin s poradovým číslom 42,
cypermethrin s poradovým číslom 45,
cyromazine s poradovým číslom 46,
dieldrin s poradovým číslom 59,
dimethoate s poradovým číslom 67,
famoxadone s poradovým číslom 85,
fenhexamid s poradovým číslom 90,
fenitrothion s poradovým číslom 92,
fenvalerate a esfenvalerate s poradovým číslom 98,
glyphosate s poradovým číslom 113,
chlormequat s poradovým číslom 125,
chlorothalonil s poradovým číslom 127,
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chlorpyrifos s poradovým číslom 130,
imazalil s poradovým číslom 133,
indoxacarb s poradovým číslom 136,
lambda-cyhalothrin s poradovým číslom 145,
mepanipyrim s poradovým číslom 155,
metalaxyl s poradovým číslom 158,
methidathion s poradovým číslom 162,
methoxyfenozide s poradovým číslom 165,
pendimethalin s poradovým číslom 187,
pymetrozine s poradovým číslom 210,
pyraclostrobin s poradovým číslom 211,
spiroxamine s poradovým číslom 222,
thiacloprid s poradovým číslom 228,
thiophanate-methyl s poradovým číslom 231,
trifloxystrobin s poradovým číslom 241,
dithiokarbamáty s poradovým číslom 251,
pyrimethanil s poradovým číslom 253
platia hodnoty MRL uvedené v stĺpci d) od 15. septembra 2008.“.

2. V prílohe č. 2 riadky týkajúce sa účinných látok benalaxyl, carbendazim a thiophanate-methyl znejú
takto:
„
71626-11-4

benalaxyl

-

benalaxyl vrátane iných izomérových
zmesí vrátane benalaxylu-M (zmes
izomérov)

10605-21-7

carbendazim

-

1.suma benomylu a carbendazimu
ako carbendazim
2. pre živočíšne produkty:
carbendazim a thiophanatemethyl ako carbendazim

23564-05-8

thiophanate-methyl

-

1. thiophanate-methyl
2. pre živočíšne produkty:
carbendazim a thiophanatemethyl ako carbendazim

“.
3. V prílohe č. 3 v tabuľkovej časti body 2, 3, 4, 19, 33, 39, 42, 45, 46, 59, 67, 85, 90, 92, 98, 113,
125, 127, 130, 136, 145, 155, 158, 162, 165, 187, 210, 211, 222, 228, 231, 241, 251 a 253 znejú
takto:
„
a
b
c
d
e
2.

acephate

0,02 (*)
0,02 (*)

obilie
potraviny živočíšneho pôvodu
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0,05 (*)
0,05 (*)

0,3

0,02 (*)
3.
acetamiprid

0,01
(*)(P)
0,2(P)
0,1(P)
0,05
(*)(P)
0,01
(*)(P)

0,02
1(P)
0,1(P)

obličky
pečeň
mäso, mlieko, vajcia, tuk, ostatné po0,01 (*)

0,02(P)
0,1(P)

5

0,01
(*)(P)
4.
acibenzolar-Smethyl

sójové bôby
olejnaté semená okrem sójových
bôbov, čaj, chmeľ
ostatné potraviny rastlinného pôvodu
obilie

0,1 (*)(P)
0,2(P)
0,3(P)
1(P)
0,01
0,05
(*)(P)
5
0,01
(*)(P)
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0,05 (*)
(P)
0,02 (*)
(P)
0,05 (*)
(P)
0,1 (*) (P)
0,1 (P)
0,02 (*)
0,3 (P)
(P)
0,5 (P)
1 (P)
0,02 (*)
(P)

traviny živočíšneho pôvodu
hlúbová zelenina tvoriaca ružice,
hlúbová zelenina hlávková okrem
ružičkového kelu, hlúbová zelenina
listová, kaleráb
bavlníkové semeno, slivky
jadrové ovocie
marhule, broskyne vrátane
nektáriniek a obdobných hybridov,
rajčiaky, baklažán
čaj, chmeľ
čerešne a višne
paprika, tekvicovité s jedlou šupou
citrusové plody
ružičkový kel
šalát kučeravý, šalát hlávkový,
endívia, petržlenová vňať
rukola, listy a stonky hlúbovej
zeleniny
ostatné potraviny rastlinného pôvodu

obilie
potraviny živočíšneho pôvodu
olejnaté semeno, čaj, chmeľ
lieskovce
banány
špenát, zeleninové vňate
mango
rajčiaky
ostatné potraviny rastlinného pôvodu
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benalaxyl

0,05 (*)
0,5 (*)
0,05 (*)
0,1 (*)
0,1
0,2
0,2

0,5

0,5
0,05 (*)
33.

carbendazim
1)suma benomylu a
carbendazimu
vyjadrená ako
carbendazim

2
0,1
0,01(*)
0,2

0,3
0,5(t)
0,5
0,1(*)
0,1(*)
2
0,1(*)
2) carbendazim a
thiophanate-methyl
vyjadrené ako
0,05 (*)
carbendazim
39.

clofentezine

0,02 (*)
0,02 (*)
0,1
0,05 (*)
0,05 (*)
0,1
0,2
0,3
0,5
1

0,5

0,5
1
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obilie
mäso
ostatné potraviny živočíšneho
pôvodu
chmeľ, čaj
melón cukrový, dyňa červená
cibuľa, paprika
rajčiaky, baklažán
stolové hrozno, muštové hrozno
šalát hlávkový
ostatné potraviny rastlinného pôvodu
jačmeň, ovos
raž, tritikale, pšenica
ostatné obilie
jadrové ovocie, marhule, broskyne
vrátane nektáriniek a obdobných
hybridov, papája, fazuľka struková,
hrášok v strukoch, sójové bôby
stolové hrozno
citrusové plody
čerešne a višne, slivky, muštové
hrozno, rajčiaky, baklažán, ružičkový
kel
mango
pestované huby
ibištek jedlý
ostatné potraviny rastlinného pôvodu
potraviny živočíšneho pôvodu
obilie
vajcia
hovädzia pečeň, ovčia pečeň, kozia
pečeň
ostatné potraviny živočíšneho
pôvodu
orechy, olejnaté semeno, čaj, chmeľ
melón cukrový
slivky
rajčiaky, krovité ovocie okrem
divorastúcich okrem malín a černíc
citrusové plody, ríbezle, jadrové
ovocie
muštové hrozno
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2
0,02 (*)
3
0,02 (*)
42.

cyfluthrin

2

0,05 (*)
0,02 (*)
0,05 (T)
0,02 (*)
0,1 (*)
0,05
0,1
0,02 (*)
0,2

45.

cypermethrin

0,1

0,2
0,3

0,3

0,5
20
0,02 (*)

1

0,2
0,05 (*)
0,05 (*)
0,02
0,2
0,05 (*)
0,1
0,2

2
2
0,01 (*)

0,5

1
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jahody
banány
černice, maliny
ostatné potraviny rastlinného pôvodu
kukurica
ostatné obilie
mäso
ostatné potraviny živočíšneho
pôvodu
čaj
rajčiaky, hlúbová zelenina tvoriaca
ružice, čerstvá struková zelenina,
repkové semeno
uhorky šalátové
baklažán
jadrové ovocie, čerešne a višne,
slivky, hlúbová zelenina hlávková
okrem hlávkovej kapusty
hlávková kapusta
stolové hrozno, muštové hrozno,
paprika, hlúbová zelenina listová,
marhule, broskyne vrátane
nektáriniek a obdobných hybridov
šalát a obdobné
chmeľ
ostatné potraviny rastlinného pôvodu
jačmeň, ovos
pšenica, raž, tritikale
ostatné obilie
mlieko (T)
mäso okrem hydinového (T)
hydinové mäso, vajcia
cibuľa, cesnak, šalotka, špargľa
tekvicovité s jedlou šupou,
tekvicovité s nejedlou šupou, kaleráb,
ľanové semeno, mak, sezamové
semeno, repkové semeno,
slnečnicové semeno, bavlníkové
semeno
stolové hrozno, muštové hrozno,
krovité ovocie okrem divorastúcich,
ľuľkovité,
hlúbová zelenina tvoriaca ružice,
špenát a obdobné, pór, fazuľka
struková, hrášok
v strukoch, čaj
jadrové ovocie, čerešne a višne,
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slivky, hlúbová zelenina listová,
voľne rastúce huby
citrusové plody, marhule, broskyne,
divorastúce bobuľové ovocie
a drobné ovocie, zeleninové vňate,
artičoky pravé, šalát a obdobné
chmeľ
ostatné potraviny rastlinného pôvodu

2

30
0,05 (*)
46.

cyromazine

0,05 (*)
0,02 (*)
0,05 (*)
0,2
0,3
1
2
5
15
0,05 (*)
0,05 (*)

59.

dieldrin (F)

67.

dimethoate

20

0,01
0,2
0,006
0,02
0,02 (*)
0,02

0,02 (h)

0,02

0,02
(*)(m)

0,02
0,02
0,03
0,02
0,01 (*)
0,3
0,02 (*)
0,05 (*)
0,02 (*)
0,2
0,3
0,5
1

Čiastka 29-31

(m)
0,02 (h)
0,03 (h)
0,05

0,1

obilie
mlieko
mäso okrem baranieho
vajcia
melón cukrový, dyňa červená
zemiaky, mrkva,
plodová zelenina - ľuľkovité,
tekvicovité s jedlou šupou
zeler stopkový, artičoky pravé
pestované huby, fazuľka struková,
hrášok v strukoch
šalát a obdobné, zeleninové vňate
mangold
ostatné potraviny rastlinného pôvodu
obilie
mäso (T)
mlieko (T)
vajcia
čaj, chmeľ
tekvicovité s jedlou šupou okrem
cukety
olejnaté semená okrem tekvicových
semien
tekvicové semeno
paštrnák
tekvicovité s nejedlou šupou
cuketa
ostatné potraviny rastlinného pôvodu
pšenica, raž, tritikale
ostatné obilie
orechy, olejnaté semená, čaj, chmeľ
zeler buľvový
karfiol
ružičkový kel
šalát hlávkový
čerešne a višne, hlávková kapusta,
hrášok v strukoch
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2
0,02 (*)
85.
famoxadone

90.
fenhexamid

0,02 (*)
(P)
0,1 (P)
0,2 (P)
0,1 (P)
0,05 (*)
(P)
0,05 (*)
(P)
0,02 (*)
(P)
0,2 (P)
0,3 (P)
1(P)
0,2 (P)
2 (P)
0,02 (*)
(P)
0,02 (*)
(P)

olivy, lahôdková cibuľka
ostatné potraviny rastlinného pôvodu
0,02 (*)
0,2
0,02 (*)
0,02 (*)

potraviny živočíšneho pôvodu
olejnaté semená, čaj, chmeľ
0,1
0,2
0,3
1
1
2
2
0,02 (*)
ostatné potraviny rastlinného pôvodu
obilie
potraviny živočíšneho pôvodu

2(P)

0,01 (*)
0,01 (*)
0,5
0,02 (*)

olejnaté semená, čaj, chmeľ
slivky, rajčiaky, baklažán, tekvicovité
s jedlou šupou
paprika
fazuľka struková
marhule, čerešne a višne, broskyne
vrátane nektáriniek a obdobných
hybridov, stolové hrozno, muštové
hrozno, jahody okrem divorastúcich
ostatné bobuľové a drobné ovocie
okrem divorastúcich
krovité ovocie okrem divorastúcich,
kivi
šalát a obdobné, zeleninové vňate
ostatné potraviny rastlinného pôvodu

30(P)
0,05
(*)(P)
fenitrothion

hlúbová zelenina tvoriaca ružice
tekvicovité s jedlou šupou,
melón cukrový
rajčiaky
baklažán
stolové hrozno, muštové hrozno
pór

10(P)

92.

ryža, kukurica
ovos
jačmeň
ostatné obilie

0,05 (*)

0,05
(*)(P)
0,05
(*)(P)
0,1 (*)(P)
1(P)
2(P)
0,05
(*)(P)
5(P)
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0,5 (t)
0,05 (*)

pšenica, jačmeň, raž, tritikale
ostatné obilie
čaj
chmeľ
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fenvalerate
a esfenvalerate
(suma RR a SS
izomérov)
(F)

0,01 (*)

ostatné potraviny rastlinného pôvodu

0,05
0,2
0,02 (*)
0,02 (*)
0,2

pšenica, raž, tritikale,
jačmeň, ovos
ostatné obilie
hydinové mäso, mlieko, vajcia
ostatné potraviny živočíšneho
pôvodu (T)
olejnaté semená, čaj, chmeľ
jadrové ovocie, rajčiaky,
ružičkový kel
hlávková kapusta
stolové hrozno, muštové hrozno
marhule, broskyne vrátane
nektáriniek
a obdobných hybridov, hrášok
v strukoch
ostatné potraviny rastlinného pôvodu

0,05 (*)
0,05
0,05
0,1
0,02 (*)

0,02 (*)
fenvalerate
a esfenvalerate
(suma RS a SR
izomérov)

0,05
0,02 (*)
0,02 (*)
0,05
0,05 (*)
0,02 (*)

113.

glyphosate

Čiastka 29-31

0,1
0,1

jačmeň, ovos
ostatné obilie
hydinové mäso, mlieko, vajcia
ostatné potraviny živočíšneho
pôvodu (T)
olejnaté semená, čaj, chmeľ
ostatné potraviny rastlinného pôvodu

20 (P)
jačmeň, ovos, cirok
10 (P)
pšenica, raž, tritikale
1
kukurica
0,1 (*)(P)
ostatné obilie
0,1 (P)
obličky hydiny (T)
0,2 (P)
pečeň prežúvavcov (T)
0,5 (P)
bravčové obličky (T)
2 (P)
obličky prežúvavcov (T)
0,5 (*)(P) 0,05(*)(P) mäso ostatné (T)
0,1 (*)(P) 0,05(*)(P) mlieko, vajcia
0,1 (*)
0,05(*)(P) ostatné potraviny živočíšneho
pôvodu
0,5 (P)
mandarínky vrátane klementíniek a
obdobných hybridov, pomaranče,
stolové
hrozno, muštové hrozno, skoré
zemiaky
1 (P)
olivy
2 (P)
fazuľa, čaj
10 (P)
hrach, vlčí bôb, ľanové semeno,
repkové semeno, horčicové semeno,
bavlníkové semeno

Čiastka 29-31

125.

127.

Vestník MZ SR 2008

chlormequat

chlorothalonil

20 (P)
50 (P)
0,1 (*)(P)

slnečnicové semeno, sójové bôby
voľne rastúce huby
ostatné potraviny rastlinného pôvodu

2
5
0,05 (*)
0,1
0,2
0,05
0,05 (*)

pšenica, raž, tritikale, jačmeň
ovos
ostatné obilie
hovädzia pečeň
hovädzie obličky
mlieko (T), hydinová pečeň
ostatné potraviny živočíšneho
pôvodu
hrušky
orechy, olivy, olejnaté semená okrem
ľanových semien a repkových
semien, čaj, chmeľ
ľanové semeno, repkové semeno
pestované huby
ostatné potraviny rastlinného pôvodu

0,2
0,1 (*)

0,2 (t)

0,1 (*)
10
0,05 (*)

7

0,1
0,01 (*)
0,01 (*)
0,05
0,05
0,1 (*)
0,2
0,3
0,5
1

0,01 (*)

2
3
5
10
5
20
50
0,01 (*)
130.

chlorpyrifos
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0,2
0,05 (*)

10

jačmeň, ovos, raž, tritikale, pšenica
ostatné obilie
potraviny živočíšneho pôvodu
arašidy
repkové semeno
čaj
banány
hrášok
cibuľa, cesnak, šalotka
jadrové ovocie, marhule, broskyne,
stolové hrozno, mrkva, zeler, uhorky
šalátové, tekvicovité s nejedlou
šupou
brusnice, plodová zelenina-ľuľkovité,
fazuľka bez strukov, hrášok
v strukoch, pestované huby
muštové hrozno, jahody, hlávková
kapusta, hlúbová zelenina tvoriaca
ružice, ružičkový kel
fazuľka struková, uhorky nakladačky,
zeleninové vňate
ríbezle, egreše, pór, zeler stopkový
lahôdková cibuľka
papája
chmeľ
ostatné potraviny rastlinného pôvodu
jačmeň
ostatné obilie
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0,05 (*)
0,01 (*)
0,1
0,2
0,3
0,1 (*)
0,5

0,05 (*)
1

0,5

2
136.
indoxacarb

0,02 (*)
(P)
0,01 (*)
(P)
0,3 (P)
0,02 (P)
0,05 (P)

mäso, jedlé vnútornosti, vajcia
tuky, smotana z mlieka
mlieko
0,05 (*)
(P)

0,2 (P)
0,3 (P)

0,5 (P)

0,02 (*)
(P)
3 (P)
0,05 (*)
(P)
0,02 (*)
(P)

hydinové mäso
mlieko, vajcia
mrkva
citróny, broskyne, slivky,
jahody, reďkovka, cibuľa
ostatné citrusové plody, čerešne
a višne
čaj, chmeľ
jadrové ovocie, stolové hrozno,
muštové hrozno, černice, maliny,
plodová zelenina - ľuľkovité, čínska
kapusta
pór
ríbezle, egreše, hlávková kapusta,
artičoky pravé
mandarínky, kivi
obilie

0,1 (P)

1 (P)
0,02 (*)
(P)
2 (P)

Čiastka 29-31

orechy
tekvicovité s nejedlou šupou,
artičoky pravé
tekvicovité s jedlou šupou, čínska
kapusta, kel kučeravý, banány,
reďkovka
ostatné jadrové ovocie, marhule,
broskyne vrátane nektáriniek
a obdobných hybridov,
paprika, hlúbová zelenina tvoriaca
ružice
jablká, rajčiaky, baklažán, sójové
bôby
ríbezle, egreše, šalát kučeravý

1 (P)
listy a stonky hlúbovej zeleniny
šalát, endívia, zeleninové vňate
stolové hrozno, muštové hrozno,
špenát
2 (P)
zeler stonkový
hlávková kapusta
ostatné olejnaté semená, čaj, chmeľ
ostatné potraviny rastlinného pôvodu
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lambda-cyhalothrin 0,05
(F)
0,02(*)
0,5
0,05
0,02(*)
0,05
0,1

0,02(*)
0,2

10
0,05(*)
0,02(*)
0,01
(*)(P)
3 (P)
2 (P)
1 (P)

obilie
stolové hrozno, muštové hrozno
jahody okrem divorastúcich
rajčiaky

1

mepanipyrim

jačmeň
ostatné obilie
mäso (T)
mlieko (T)
vajcia, hydinové mäso
lahôdková cibuľka, tekvicovité s
nejedlou šupou, sladká kukurica,
ružičkový kel
grapefruity, pomaranče, pomelo,
jadrové ovocie, kôstkové ovocie –
ostatné, egreše,
ríbezle (červené, čierne a biele),
mango, zeler buľvový, reďkovka,
rajčiaky, paprika,
ibištek jedlý, tekvicovité s jedlou
šupou, hlúbová zelenina tvoriaca
ružice
čerešne, višne, slivky, banány
citróny, limety, mandarínky vrátane
klementíniek a obdobných hybridov,
marhule,
broskyne vrátane nektáriniek a
obdobných hybridov, stolové hrozno,
muštové
hrozno, maliny, divorastúce
bobuľové ovocie a drobné ovocie,
hlávková kapusta,
fazuľka struková, hrášok v strukoch,
hrášok
zeler stopkový, pór, fenikel
jahody okrem divorastúcich,
baklažán, špenát a obdobné, voľne
rastúce huby, olivy
šalát hlávkový
šalát a obdobné okrem hlávkového
šalátu, zeleninové vňate, hlúbová
zelenina listová,
čaj
chmeľ
orechy, olejnaté semená
ostatné potraviny rastlinného pôvodu

0,3
0,5

155.

0,1
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0,01 (*)
(P)
0,02 (*)
(P)
0,01 (*)
(P)
158.
metalaxyl

1(P)
baklažán
olejnaté semená, čaj, chmeľ
ostatné potraviny rastlinného pôvodu

0,05
(*)(P)
0,5 (*)
0,05 (*)

obilie
mäso
ostatné potraviny živočíšneho
pôvodu
mrkva, paštrnák, chren, reďkovka
olejnaté semená, čaj
lahôdková cibuľka, rajčiaky, melón
cukrový, dyňa červená, kel kučeravý,
pór,
šalát kučeravý, hlúbová zelenina
tvoriaca ružice
čakanka
citrusové plody, jahody okrem
divorastúcich, cesnak, cibuľa,
uhorky šalátové

0,1
0,1(*)
0,2

0,3
0,5
0,05
(*)(P)
1
2
2(P)
0,05
(*)(P)
10
0,05
(*)(P)
162.

methidathion

Čiastka 29-31

0,5

2
2

šalotka, paprika
jadrové ovocie, muštové hrozno,
hlávková kapusta, endívia
zeleninové vňate
stolové hrozno, šalát hlávkový
rukola,
listy a stonky hlúbovej zeleniny
chmeľ

0,05 (*)
ostatné potraviny rastlinného pôvodu

0,02 (*)
0,02 (*)
0,02 (*)
0,02 (*)
0,05 (*)
0,05

0,1
0,2

0,05
0,02 (*)

0,1
0,05

0,1 (*)
0,1 (*)
0,02 (*)

0,5
5
0,1

0,02 (*)

kukurica
cirok
ostatné obilie
potraviny živočíšneho pôvodu
orechy
broskyne vrátane nektáriniek
a obdobných hybridov
repkové semeno
jadrové ovocie, ananás, uhorky
šalátové
čaj
chmeľ
cibuľa, rajčiaky, hlúbová zelenina
hlávková, hrach, hrášok v strukoch
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0,2
0,02 (*)
0,02 (*)
1
0,02 (*)
2
0,02 (*)
165.

methoxyfenozide

187.
pendimethalin

0,05
(*)(P)
0,01
(*)(P)
0,02
(*)(P)
0,3(P)

pymetrozine

1
5

slivky, semená konope
čerešne, višne
slnečnicové semeno
olivy
bavlníkové semeno
citrusové plody
ostatné potraviny rastlinného pôvodu
obilie
mäso, mlieko, vajcia

0,2

fazuľka struková

0,3

broskyne vrátane nektáriniek a
obdobných hybridov
marhule

0,02
(*)(P)
0,5(P)
1(P)

0,3

2(P)

2

0,05
(*)(P)
0,02
(*)(P)

0,05 (*)

baklažán
citrusové plody, stolové hrozno,
muštové hrozno, kivi, paprika
jadrové ovocie, rajčiaky, sójové
bôby, bavlníkové semeno
ostatné olejnaté semená, čaj, chmeľ

0,02 (*)

ostatné potraviny rastlinného pôvodu

0,05
(*)(P)
0,05
(*)(P)
0,1 (*)
0,1
0,2
0,05 (*)

210.

0,2
0,5
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0,02
(*)(P)
0,01
(*)(P)
0,05

0,1 (*)
0,2
0,3

0,5
1

obilie
potraviny živočíšneho pôvodu
olejnaté semená, čaj, chmeľ
zeler, zeler stonkový
mrkva, chren, petržlen, paštrnák,
čerstvá struková zelenina, strukoviny
ostatné potraviny rastlinného pôvodu
obilie
potraviny živočíšneho pôvodu
marhule, broskyne vrátane
nektáriniek
a obdobných hybridov, hlávková
kapusta, bavlníkové semeno
čaj
tekvicovité s nejedlou šupou, hlúbová
zelenina listová
citrusové plody
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pyraclostrobin

0,5
0,5
0,5

0,1
0,02 (*)

1
1

2

0,02 (*)
2
3
15
0,02 (*)

1

0,1 (P)
0,3 (P)
0,02
(*)(P)
0,05
(*)(P)
0,01
(*)(P)
0,05 (P)
0,1 (P)
0,1 (P)

mäso, vajcia
mlieko
0,2 (P)

0,2

0,5 (P)

arsid14100614

0,02
(*)(P)
1 (P)
2 (P)

10 (P)
0,05
(*)(P)
0,02

ríbezle
egreše
jahody okrem divorastúcich, rajčiaky,
baklažán, tekvicovité s jedlou šupou
zeleninové vňate, fazuľka struková
paprika, čerstvá struková zelenina
okrem fazuľky strukovej
ibištek jedlý
šalát a obdobné
ostružiny, maliny
chmeľ
ostatné potraviny rastlinného pôvodu
pšenica, raž, tritikale
jačmeň, ovos
ostatné obilie

0,1 (P)
0,2 (P)

0,2 (P)
0,3 (P)

Čiastka 29-31

0,5 (P)

mango, papája
slivky
mrkva, hlúbová zelenina
tvoriace ružice
petržlen, čierny koreň
marhule, broskyne vrátane
nektáriniek
a obdobných hybridov, cesnak,
šalotka, rajčiaky, baklažán, ružičkový
kel, hlávková kapusta
cibuľa
čerešne, višne, jadrové ovocie,
chren, paštrnák, strukoviny
jahody okrem divorastúcich, paprika,
pór,
ostatné bobuľové ovocie a drobné
ovocie okrem ríbezlí
špenát a obdobné
citrusové plody, pistáciové orechy,
stolové hrozno, maliny, ostružiny
ríbezle
muštové hrozno, šalát a obdobné
okrem šalátu kučeravého,
zeleninové vňate
kučeravý šalát, chmeľ
čaj, olejnaté semená
ostatné potraviny rastlinného pôvodu
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(*)(P)
222.

spiroxamine

0,3 (P)
0,05 (*)
(P)
0,02 (P)
0,2 (P)
0,05 (*)
(P)
1 (P)
0,05 (*)
(P)
0,1 (*) (P)
0,05 (*)
(P)

228.

thiacloprid
(F)

jačmeň, ovos
ostatné obilie
mlieko
pečeň, obličky

1
3
0,1 (*)
0,05 (*)

0,02(*)(P) 0,1
0,02(*)(P) 1
0,02(*)(P) 0,05(P)
0,3(P)
0,05(*)(P)
0,03(P)
0,01(*)(P)
0,02(*)(P) 0,05(P)
0,1(P)
0,02(*)(P) 0,1(P)
0,2(P)
0,02(*)(P) 0,2(P)
0,3(P)

0,02(*)(P) 0,3(P)
0,3
0,3(P)
0,5(P)
1(P)

0,02(*)(P) 1(P)
1(P)
3(P)
2(P)
2(P)
3(P)

ostatné potraviny živočíšneho
pôvodu
stolové hrozno, muštové hrozno
banány
čaj, chmeľ
ostatné potraviny rastlinného pôvodu
pšenica
jačmeň, ovos
ostatné obilie
obličky, pečeň
mäso, tuk
mlieko
ostatné potraviny živočíšneho
pôvodu
ružičkový kel, kaleráb
slivky
zeler buľvový, sladká kukurica,
hlúbová zelenina tvoriaca ružice,
strukoviny
melón cukrový, melón vodový,
horčicové semeno
hlávková kapusta, hrášok
jadrové ovocie, marhule, broskyne
vrátane nektáriniek a obdobných
hybridov, tekvicovité s jedlou šupou,
repkové semeno
zeler stonkový
čerešne a višne
jahody okrem divorastúcich, rajčiaky,
baklažán, papája
krovité ovocie okrem divorastúceho,
okrem ostružín a malín,
ostatné bobuľové a drobné ovocie
okrem divorastúceho, paprika,
fazuľka struková
hlúbová zelenina listová
ostružiny, maliny
šalát a obdobné okrem rukoly
rukola
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3(P)
0,05(*)(P)
0,05(*)(P) 0,1
0,02(*)(P)
231.

thiophanate-methyl 0,3
0,05
0,01 (*)
0,05 (*)
0,2
0,3
0,5
1
0,1 (*)
2

1

3
0,1 (*)
241.

trifloxystrobin

0,05 (P)
0,02
(*)(P)
0,05 (P)
0,02
(*)(P)
0,05
(*)(P)
0,2
0,2 (P)
0,02
(*)(P)

5 (P)
30 (P)
0,02

zeleninové vňate
ostatné olejnaté semená, čaj
chmeľ
ostatné potraviny rastlinného pôvodu
jačmeň, ovos
raž, tritikale, pšenica
ostatné obilie
potraviny živočíšneho pôvodu
orechy
čerešne, višne, slivky, tekvicovité
s nejedlou šupou, sójové bôby
jadrové ovocie
ibištek jedlý, ružičkový kel
mango, papája
marhule, broskyne vrátane
nektáriniek
a obdobných hybridov, rajčiaky,
baklažán
muštové hrozno
ostatné potraviny rastlinného pôvodu
raž, tritikale, pšenica
ostatné obilie

0,05 (P)

banány, mrkva
brokolica, karfiol
olejnaté semená, čaj

0,2 (P)

melón vodový
slivky, tekvicovité s jedlou šupou
tekvica, hlúbová zelenina hlávková,

0,3 (P)

pór
citrusové plody, melón cukrový
jadrové ovocie, jahody okrem
divorastúcich, rajčiaky, fazuľka
struková
olivy, paprika

0,5 (P)

mango

0,3 (P)
0,5 (P)
0,02
(*)(P)
0,02
(*)(P)
1 (P)
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marhule, čerešne, višne, broskyne
vrátane nektáriniek a obdobných
hybridov,
ríbezle, egreše, papája
stolové hrozno, muštové hrozno
chmeľ
ostatné potraviny rastlinného pôvodu
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(*)(P)
251.

dithiokarbamáty
(¹), (²)

pšenica, raž, tritikale, špalda
jačmeň, ovos
ostatné obilie
mäso, mlieko, vajcia
vlašské orechy, cesnak, fazuľka bez
strukov, hrášok, fazuľa, hrach
mrkva, chren, paštrnák, petržlen,
čierny koreň
potočnica lekárska

1(ma, mz)
2(ma, mz)
0,05(*)
0,05(*)
0,1(mz)
0,2(mz)
0,3(mz)
0,3(ma, mz,

zemiaky

me, pr)

0,3(ma, me,
zeler buľvový
cvikla, ibištek jedlý, hlúbová zelenina
listová, čakanka, špargľa, rebarbora
repkové semeno
lahôdková cibuľka, hlúbová zelenina
tvoriaca ružice, kaleráb, fazuľka
struková
cibuľa, šalotka, hrášok v strukoch
tekvicovité s nejedlou šupou
mango, ružičkový kel
marhule, broskyne vrátane
nektáriniek
tekvicovité s jedlou šupou
banány

pr, t)

0,5(mz)
0,5(ma,mz)
1(mz)
1(ma, mz)
1(mz, pr)
2(mz)
2(mz, t)
2(mz, pr)
2(mz, me)
2(mz, me,
t, z)
2(mz, me,

slivky

pr, t, z)

3(mz)
3(ma, mz)
3(ma, me) 3(mz, me)
3(mz, me,

čerešne a višne
hlávková kapusta
pór
baklažán
rajčiaky

pr)

5(mz)
0,05(*)
5(mz, pr)
5(mz, me)
5(mz, me, t)
5(ma, mz,
me, pr, t,
z)
5(ma, mz,
me, pr, t)

7(mz)
10(t)

5(mz)

citrusové plody, ríbezle
ostatné bobuľové a drobné ovocie
okrem divorastúcich
olivy, paprika
zeleninové vňate
šalát a obdobné
jadrové ovocie
stolové hrozno, muštové hrozno
papája
jahody okrem divorastúcich
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25(pr)
0,1(*)
0,05(*)
0,05(*)
253.

pyrimethanil

0,1(*)
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chmeľ
čaj
olejnaté semená okrem repkových
ostatné potraviny rastlinného pôvodu

0,05(*)(P)
0,1(P)
0,2(P)
0,5(P)
1(P)

obilie
banány, cibuľa
mandle, pistáciové orechy, hrášok
strukoviny
mrkva, rajčiaky, baklažán,
tekvicovité s jedlou šupou, pór
2(P)
paprika
2(P)
0,05(*)(P) fazuľka bez strukov
0,05(*)(P) 2(P)
fazuľka struková
3(P)
marhule, slivky, zeleninové vňate
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
nektáriniek a obdobných hybridov,
ostružiny, maliny, šalát hlávkový
0,05(*)(P) 10(P)
endívia
0,1(*)(P)
olejnaté semená, čaj, chmeľ
0,05(*)(P)
ostatné potraviny rastlinného pôvodu
“.

4. V prílohe č. 3 vo vysvetlivkách sa uvedené označenia dopĺňajú takto:
„(F) Rozpustné v tuku.
(h) Na základe bežných hodnôt v dôsledku použitia aldrinu a dieldrinu v minulosti.
(m) Kontrolné údaje ukazujú, že hladiny dieldrinu do 0,02 mg/kg možno nájsť v semenách
tekvice používaných na výrobu oleja.
(t) Dočasný MRL pre fenitrothion určený na 0,5 mg/kg pre pšenicu, jačmeň, raž a tritikale platí do
1. júna 2009. Pokiaľ tento limit nebude nahradený smernicou alebo nariadením pred týmto
dátumom, bude sa uplatňovať príslušný limit určenia.
(t) Dočasný MRL pre chlormequat určený na 0,2 mg/kg pre hrušky sa uplatňuje
do 31. júla 2009.“.
5. Príloha č. 8 sa dopĺňa bodom 12, ktorý znie:
„12. Smernica Komisie 2008/17/ES z 19. februára 2008, ktorou sa menia a dopĺňajú určité prílohy
k smerniciam Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí
pre acefát, acetamiprid, acibenzolar-S-metyl, aldrín, benalaxyl, benomyl, karbendazím, chlórmekvát,
chlórtalonil, chlórpyrifos, klofentezín, cyflutrín, cypermetrín, cyromazín, dieldrín, dimetoát,
ditiokarbamáty, esfenvalerát, famoxadón, fenhexamid, fenitrotión, fenvalerát, glyfosát, indoxakarb,
lambda-cyhalotrín, mepanipyrim, metalaxyl-M, metidatión, metoxyfenozid, pymetrozín,
pyraklostrobín, pyrimetanil, spiroxamín, tiakloprid, metyl-tiofanát a trifloxystrobín (Ú. v. EÚ L 50,
23. 2. 2008) .“.
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Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 15. septembra 2008.

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
Stanislav Becík, v.r.

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky
Richard Raši, v.r.
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42.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Žilina
Bratislava 20. 8. 2008
Číslo: 20001 – 3/2008 - OP
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových
organizácií podľa ust. § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
mení
s účinnosťou od 1. septembra 2008
zriaďovaciu listinu Nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 9.12.1991 číslo: 3724/1991-A/XIV-1
v znení Zmeny zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 4.8.1998 číslo: 1608/98-A1133/98-OLP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Žilina zo
dňa 24.4.2001 číslo: M/1959/2001, SOČ/420/2001 a v znení rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny
Nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 12. 5. 2006 číslo: 15627 – 2/2006 - SP
takto:
V časti upravujúcej predmet činnosť sa text uvedený pod písm. „A. Ambulantná zdravotná
starostlivosť – špecializovaná“ v odboroch dopĺňa o text, ktorý znie:
„39. Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
40. Andrológia
41. Onkológia v chirurgii“
V časti upravujúcej predmet činnosti sa text uvedený pod písm. „B. Ústavná zdravotná starostlivosť –
špecializovaná (vrátane ústavnej pohotovostnej služby) v odboroch dopĺňa o text, ktorý znie:
„26. Arytmia a koronárna jednotka.“
V časti upravujúcej predmet činnosti sa text uvedený pod písm. „F. Spoločné vyšetrovacie a liečebné
zložky“ dopĺňa o text, ktorý znie:
„radiačná onkológia“.

Richard R a š i, v. r.
minister
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43.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby
Bratislava
Bratislava 19. 8. 2008
Číslo: 20032 – 3/2008 - OP
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových
organizácií podľa ust. § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
mení
s účinnosťou od 1. septembra 2008
zriaďovaciu listinu Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby Bratislava zo dňa 4. 12. 1991 číslo:
3724/1991-A/XXI-3 v znení Zmeny zriaďovacej listiny Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby
Bratislava zo dňa 30. 3. 1995 číslo: 1002/1995-A a v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny
Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby Bratislava zo dňa 4. 5. 2001 číslo: M/2095/2001, číslo:
SOČ-1439/2001/Práv-So a v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej a dopravnej
zdravotníckej služby Bratislava zo dňa 28. 1. 2008 číslo: 04247 – 6/2008 - OP
takto:
V časti upravujúcej predmet činnosti sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
Predmetom činnosti je:
1) Prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby:
a) ambulancie rýchlej lekárskej pomoci,
b) ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky,
c) ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci
podľa aktuálneho rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
vydaného orgánom príslušným na jeho vydania podľa príslušných ustanovení zákona č.
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
2) Prevádzkovanie ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre
dospelých so zameraním na návštevnú lekársku službu prvej pomoci podľa aktuálneho
rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného
orgánom príslušným na jeho vydania podľa príslušných ustanovení zákona č. 578/2004
Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
3) Prevádzkovanie ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a
dorast so zameraním na návštevnú lekársku službu prvej pomoci podľa aktuálneho
rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného
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orgánom príslušným na jeho vydania podľa príslušných ustanovení zákona č. 578/2004
Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Richard R a š i, v. r.
minister
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