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VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva

Slovenskej republiky

Roèník XXXVI            27. február 2004                              Èiastka 7

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

republiky z 9. februára 2004  è. 154/2004-100, ktorým sa dopåòa výnos Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky a Ministerstva 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 Slo-
venskej republiky v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 è. 557/1998–100 (oznámenie è. 284/1998 Z. z.)

19. Výnos Ministerstva  pôdohospodárstva  Slovenskej republiky  z  20. februára  2004 è.  304/2004-100
o  podrobnostiach o odbornej spôsobilosti osôb, ktoré mô�u asistova� úradným veterinárnym lekárom
pri vykonávaní �tátnych veterinárnych èinností
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V Ý N O S

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 9. februára 2004  è. 154/2004-100,

ktorým sa dopåòa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva 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 v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 16. decembra 1997 è. 557/1998–100 (oznámenie è. 284/1998 Z. z.)

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky 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 ustanovujú:

 Èl. I

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slo-
venskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky è. 981/1996�100 z 20. mája
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1996, ktorým sa vydáva prvá èas� a prvá, druhá
a tretia hlava druhej èasti Potravinového kódexu
Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Mi-
nisterstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo
16. decembra 1997 è. 557/1998-100 (oznámenie
è. 284/1998-100), v druhej èasti V�eobecné po-
�iadavky, ôsma hlava Zásady správnej výrobnej
praxe, tretí oddiel Systém zabezpeèenia kontroly
hygieny potravín, sa dopåòa takto:

Za § 258 sa vkladá § 258a, ktorý znie:

„§ 258a

(1) Podnikatelia mô�u uplatòova� aj príruèky
správnej hygienickej praxe vypracované potra-
vinárskym priemyslom v spolupráci so zaintere-
sovanými �tátnymi orgánmi, spotrebite¾skými zdru-
�eniami a ïal�ími zainteresovanými stranami, kto-
rých záujmy sú dotknuté, a kde je to mo�né aj

v súlade s medzinárodne odporúèaným kódexom
praxe, s odporúèanými normami Codex Alimenta-
rius a v�eobecnými zásadami pre hygienu potravín.

(2) Orgány potravinového dozoru20a) posúdia
príruèky pod¾a odseku 1, èi sú v súlade s touto
hlavou.

(3) Príruèky pod¾a odseku 1 po posúdení orgá-
nom potravinového dozoru za�le ministerstvo alebo
ministerstvo zdravotníctva Európskej komisii.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 20a znie:
„20a)  § 23 zákona Národnej rady Slovenskej

republiky è. 152/1995 Z. z. v znení ne-
skorších predpisov.“.

Èl. II

Tento výnos nadobúda úèinnos� 1. marca
2004.

                    Minister zdravotníctva                                          Minister pôdohospodárstva
                     Slovenskej republiky                                                   Slovenskej republiky

                        Rudolf Zajac, v. r.                                                        Zsolt Simon, v. r.




