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VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva

Slovenskej republiky

Roèník XXXVIII          23. august 2006                                  Èiastka 16

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

republiky z 26. júla 2006 è. 2063/2006-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky  a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. novembra 2005 è. 3445/
2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca metódy
odberu vzoriek a analytické metódy skú�ania na úradnú kontrolu niektorých kontaminantov v potra-
vinách

56. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 9. augusta 2006 è. 2163/2006-100, ktorým
sa mení a dopåòa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z  31. augusta 2004
è. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finanèných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby
mlieka a mlieènych výrobkov pre �iakov s povinnou �kolskou dochádzkou v znení výnosu Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 10. augusta 2005 è. 3090/2005-100

57. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky z 26. júla 2006 è. 13760/2006-SL, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva pôdo-
hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003
è. 1799/2003 � 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca
materiály a predmety urèené na styk s potravinami v znení neskor�ích predpisov

58. Dodatok è. 1, ktorým sa mení a dopåòa metodický pokyn è. 4111/2006-320 k výnosu Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory
v oblasti po¾nohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva
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V Ý N O S
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 26. júla 2006 è. 2063/2006-100,

ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. novembra 2005 è. 3445/
2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky

upravujúca metódy odberu vzoriek a analytické metódy skú�ania na úradnú kontrolu
niektorých kontaminantov v potravinách

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky 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:
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Èl. I

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Sloven-
skej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slo-
venskej republiky z 25. novembra 2005 è. 3445/
2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kó-
dexu Slovenskej republiky upravujúca metódy od-
beru vzoriek a analytické metódy skú�ania na úrad-
nú kontrolu niektorých kontaminantov v potra-
vinách, (oznámenie è. 648/2005 Z. z. ) sa mení takto:

1. V § 3 odsek 15 znie:

�(15) Pri analýze potravín na mno�stvo prítom-
ných kontaminantov sa okrem v�eobecných ustano-
vení pod¾a odsekov 1 a� 14 postupuje, ak ide o
a) olovo, kadmium, ortu� a 3-monochlórpropán-

1,2-diol (3-MCPD) v niektorých potravinách,
pod¾a prílohy è. 1 èasti A,

b) dioxíny a dioxínom príbuzné polychlórované
bifenyly (PCB) v potravinách, pod¾a prílohy
è. 1 èasti B,

c) cín v konzervovaných potravinách, pod¾a
prílohy è. 1 èasti C,

d) benzo(a)pyrén v potravinách, pod¾a prílohy
è. 1 èasti D,

e) mykotoxíny v potravinách, pod¾a osobitného
predpisu .7a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 7a znie:
�7a) Nariadenie Komisie  (ES) è.401/2006 z 23. februára 2006,

ktorým sa ustanovujú metódy odberu vzoriek a analytické
metódy na úradnú kontrolu hodnôt mykotoxínov v potravi-
nách (Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2006).�.

2. V prílohe è. 1 sa vypú��ajú èasti E a� H.

3. V prílohe è. 2 sa vypú��ajú body 5 a� 8.

Èl. II

Tento výnos nadobúda úèinnos� 1. septembra
2006.

     Minister zdravotníctva Minister pôdohospodárstva
                  Slovenskej republiky                   Slovenskej republiky

                  Ivan Valentoviè, v. r.       Miroslav Jureòa, v. r.




