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V Ý N O S

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2005 č. 3785/2005-100,

ktorým sa mení a dopĺňa výnos 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

99

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky podľa § 3 ods.1 a § 30 ods.1 zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
o potravinách ustanovujú:

Čl. I

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Sloven-
skej republiky a Ministerstva zdravotníctva Sloven-
skej republiky zo 14. februára 2005 č. 1752/2005
- 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kóde-
xu Slovenskej republiky upravujúca vajcia, majo-
nézy a majonézové výrobky, sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 3a
Skladovanie a preprava triedených

vajec

(1) Vajcia triedy kvality A možno skladovať a pre-
pravovať len pri nekolísavej teplote, ktorá nesmie
byť nižšia ako 5 oC a nesmie byť vyššia ako 18 oC.
Prípustná je len prechodná odchýlka od stálej tep-
loty, a to najviac o 3 oC pri dodržaní správnej skla-
dovacej a distribučnej praxe.

(2) Pri teplote okolia vyššej ako 25 oC sa vajcia
nesmú uchovávať ani prepravovať v prepravných
prostriedkoch, ak nie je možnosť udržať teplotu
vajec podľa odseku 1 okrem prípadov, ak sa vaj-
cia prepravujú na krátku vzdialenosť a nie sú vo
vozidle dlhšie ako 2 hodiny; v takomto prípade sa
musí v sprievodných dokladoch uviesť dátum a ho-
dina vyskladnenia vajec.

2. V § 5 ods. 1 písm. b) znie:

„b) rastlinný olej2a), ktorého obsah kyseliny eru-
kovej je najviac 5 hmotnostných percent po-
čítaných na celkové množstvo mastných ky-
selín v tukovej zložke,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 7ods. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 14. februára 2005 č. 1779/2005 – 100, ktorým sa mení a do-
pĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej repub-
liky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. ja-
nuára 2002 č. 3235/1/2001 – 100, ktorým sa vydáva hlava
Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé
rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich.“.

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť 30. decembra
2005.

                    Minister zdravotníctva                                          Minister pôdohospodárstva
                     Slovenskej republiky                                                   Slovenskej republiky

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




