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VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva

Slovenskej republiky

Ročník XXXVII        30. august 2005                                   Čiastka 20

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

republiky zo 14. februára 2005 č. 1752/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slo-
venskej republiky upravujúca vajcia, majonézy a majonézové výrobky

75. Zoznam kŕmnych doplnkových látok
76. Redakčné oznámenie o oprave článku 5 metodického pokynu č. 3318/05-520 k § 40 zákona č. 488/2002

Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov a článku 2 a 3 nariadenia Komisie (ES)
č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúceho pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené
na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/
EHS uverejneného v čiastke 15 z 10. júna 2005

74

V Ý N O S

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 14. februára 2005 č. 1752/2005-100,

ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca
vajcia, majonézy a majonézové výrobky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej re-
publiky podľa § 3 ods.1 a § 30 ods.1 zákona Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
o potravinách ustanovujú:
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T R E T I A   Č A S Ť

OSOBITNÉ POŽIADAVKY

Ô S M A   H L A V A

VAJCIA, MAJONÉZY A MAJONÉZOVÉ
VÝROBKY

Prvý oddiel

Základné ustanovenia

§ 1
Úvodné ustanovenia

(1) Táto hlava Potravinového kódexu Sloven-
skej republiky (ďalej len „potravinový kódex“)
upravuje požiadavky na výrobu a na dovoz vajec
určených na ľudskú spotrebu a vajec určených na
výrobu potravín, na majonézy a majonézové vý-
robky určené na priamu ľudskú spotrebu a na ma-
jonézy a majonézové výrobky určené na výrobu
potravín, ako aj na manipuláciu s nimi a na ich
uvádzanie do obehu.

(2) Ak sa v tejto hlave potravinového kódexu
neustanovuje inak, vzťahujú sa na výrobu a na
dovoz vajec, na majonézy a majonézové výrobky,
na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu
ustanovenia prvej časti a druhej časti potravino-
vého kódexu.

(3) Ustanovenia tejto hlavy potravinového kó-
dexu sa nevzťahujú na pochutiny podobné majo-
nézam, ktoré neobsahujú vaječné výrobky.

§ 2
Vymedzenie pojmov

(1) Majonéza je pochutina polotuhej konzisten-
cie získaná emulgáciou rastlinného oleja vo vaječnej
zložke a v okysľujúcej zložke.

(2) Vaječná zložka je ošetrená vaječná zmes,
ošetrený vaječný žĺtok alebo ošetrený vaječný bie-
lok.

(3) Majonézový výrobok je majonéza, do kto-
rej sa pridávajú iné potraviny alebo aj prídavné
látky.

Druhý oddiel

Vajcia

§ 3

Na výrobu a na dovoz vajec určených na ľud-
skú spotrebu a vajec určených na výrobu potravín,
na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu
sa vzťahuje osobitný predpis1).

Tretí oddiel

Majonézy a majonézové výrobky

§ 4
Názvy majonéz a majonézových výrobkov

Majonézu alebo majonézový výrobok možno
označiť názvom
a) „základná majonéza“, len ak ide o majonézu,

ktorá obsahuje najmenej 78,5 hmotnostného
percenta celkových tukov a najmenej 6 hmot-
nostných percent vaječného žĺtka, okysľujúcu
zložku a soľ, bez iných prídavných látok,

b) „ochutená majonéza“, len ak ide o majonézu,
ku ktorej bola pridaná potravina, ktorá dáva
majonéze charakteristickú chuť, farbu, vôňu
alebo konzistenciu a prídavné látky2),

c) „majonézová omáčka“ alebo „majonézová
nátierka“, len ak ide o výrobok, ktorý obsahuje
najmä majonézu, ku ktorej boli pridané pitná
voda, iné potraviny a prídavné látky,

d) „tatárska omáčka“, len ak ide o majonézový
výrobok, ktorý obsahuje najmä vaječnú zmes,

1) Nariadenie Komisie (ES) č. 2295/2003 z 23. decembra 2003,
ktorým sa zavádzajú podrľobné pravidlá na uplatňovanie na-
riadenia Rady (EHS) č. 1907/90 o určitých obchodných nor-
mách na vajcia (Ú. v. EÚ L 340, 24. 12. 2003) v znení na-
riadenia Komisie (ES) č. 818/2004 z 20. apríla 2004.

2) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca
2004 č. 608/5/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravi-
nového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné lát-
ky v potravinách (oznámenie č. 242/2004 Z. z.).
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ocot, sterilizované uhorky, termicky modifiko-
vaný škrob alebo iný emulgátor, cibuľu, horčicu,
cukor, soľ a koreniny.

§ 5
Zloženie majonéz

(1) Na výrobu majonéz možno používať len
a) ošetrený vaječný výrobok, ktorý spĺňa požia-

davky podľa osobitného predpisu3),
b) rastlinný olej, ktorého obsah kyseliny erukovej

je najviac 2 hmotnostné percentá,
c) okysľujúcu zložku podľa odseku 2,
d) doplňujúce zložky podľa odseku 3,
e) povolené chemické konzervačné látky.

(2) Na výrobu majonéz možno ako okysľujúcu
zložku používať len
a) ocot, ktorého obsah kyseliny octovej je najme-

nej 8 hmotnostných percent,
b) kyselinu citrónovú alebo citrónovú šťavu, ktorej

obsah kyseliny citrónovej je najmenej 8 hmot-
nostných percent,

c) sodnú soľ alebo draselnú soľ kyseliny octovej
alebo kyseliny citrónovej,

d) kyselinu mliečnu alebo jej sodnú soľ alebo dra-
selnú soľ,

e) kyselinu vínnu alebo jej sodnú soľ alebo dra-
selnú soľ.

(3) Na výrobu majonéz možno ako doplňujúce
zložky používať len
a) pitnú vodu,
b) jedlú soľ,
c) cukor,
d) koreniny, koreninové prípravky a koreninové

extrakty okrem korenín, ktoré môžu vytvárať
zdanie, že ide o farbu vaječného žĺtka v majo-
néze, napríklad šafran a kurkuma; ak sa takéto
koreniny použijú, musia sa uvádzať v označení
zloženia majonézy a majonézového výrobku
ako farbivá2),

e) horčicu,
f) ovocie alebo zeleninu vrátane ovocnej šťavy

alebo zeleninovej šťavy,
g) mliečne výrobky.

(4) Majonézy musia spĺňať požiadavky na kva-
litu podľa vnútorného predpisu výrobcu a podľa
zásad správnej výrobnej praxe.

§ 6
Zloženie majonézových výrobkov

(1) Na výrobu majonézových výrobkov možno
používať len
a) majonézu podľa § 5 ods. 1,
b) okysľujúce zložky podľa § 5 ods. 2,
c) zložky podľa odseku 2.

(2) Na výrobu majonézových výrobkov možno
používať, okrem doplňujúcich zložiek uvedených
v § 5 ods. 3, aj povolené prídavné látky2).

(3) Majonézové výrobky musia spĺňať požia-
davky na kvalitu podľa vnútorného predpisu vý-
robcu a podľa zásad správnej výrobnej praxe.

§ 7
Manipulácia s majonézami a majonézovými

výrobkami

Teplota majonézy a majonézového výrobku,
ktorý neobsahuje žiadne konzervačné látky, nesmie
počas skladovania, prepravy a uvádzania do obe-
hu byť vyššia ako 6 °C a nižšia ako 0 °C.

Štvrtý oddiel

Záverečné ustanovenia

§ 8
Prechodné ustanovenie

Majonézu a majonézové výrobky možno vy-
rábať a označovať podľa doterajších predpisov
najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia
účinnosti tohto výnosu a uvádzať ich do obehu až
do vyčerpania zásob.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2003 Z. z. o hy-
gienických požiadavkách a požiadavkách v záujme ochrany
zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní vaječných výrobkov na
trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 399/
2004 Z. z.
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§ 9
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodár-
stva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravot-
níctva Slovenskej republiky z 22. marca 2000
č. 636/2/2000 - 100, ktorým sa vydáva hlava Po-
travinového kódexu Slovenskej republiky upra-
vujúca vajcia, vaječné výrobky a majonézy (ozná-
menie č. 164/2000 Z. z.).

§ 10

Toto opatrenie bolo prijaté v súlade s prísluš-

4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe
pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem
a predpisov v platnom znení (Ú.v. ES L 204, 21.7.1998)

ným právnym aktom Európskych spoločenstiev4)

pod číslom notifikácie 2005/0069/SK.

§ 11
Účinnosť

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom uverej-
nenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky.

                    Minister zdravotníctva                                          Minister pôdohospodárstva
                     Slovenskej republiky                                                   Slovenskej republiky

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

75

Z O Z N A M

kŕmnych doplnkových látok

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľno-
hospodársky podľa § 9 ods. 2 písm. p) zákona
č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a po-

užívaní krmív (krmivársky zákon) zverejňuje úplný
zoznam doplnkových látok, ktoré možno používať
vo výžive zvierat.

Anna Vitáriusová, v. r.
        riaditeľka ÚKSÚP-u




