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V Ý N O S

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 23. februára 2009 č. 05761/2009 - OL,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003 - 100,

ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca
materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov

VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva

Slovenskej republiky

Ročník XLI                            4. marec 2009                                 Čiastka 5

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

republiky z 23. februára 2009 č. 05761/2009 - OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pô-
dohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna
2003 č. 1799/2003 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca
materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov

25. Smernica č. 1061/2009-250  Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení smer-
nica č. 3680/2008-250 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup
pri nakladaní s majetkom štátu v správe štátnych podnikov a Slovenského pozemkového fondu
a niektoré úlohy pri likvidácii štátnych  podnikov v znení smernice č. 4173/2008-250 a smernice č. 4663/
2008-250

24

 Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky podľa § 3 ods. 1, § 30 ods. 1 a § 30a

zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších
predpisov ustanovujú:
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Čl. I

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slo-
venskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003
- 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kó-
dexu Slovenskej republiky upravujúca materiály
a predmety určené na styk s potravinami (ozná-
menie č. 337/2003 Z. z.)  v znení výnosu z 8. de-
cembra 2004 č. 14911/2004 - OAP (oznámenie
č. 42/2005 Z. z.), výnosu z 23. marca 2005
č. 28576/2004 -  SL (oznámenie č. 200/2005 Z. z.),
výnosu z 26. júla 2006 č. 13760/2006 - SL (ozná-
menie č. 497/2006 Z. z.), výnosu zo 17. mája
2007 č. 08704/2007 - OL (oznámenie č. 574/
2007 Z. z.) a výnosu zo 14. apríla 2008 č. 06913/
2008 - OL (oznámenie č. 154/2008 Z. z.) sa mení
a dopĺňa takto :

1.  V § 4 ods. 1 sa za slovo "praxou" dopĺňa odkaz
1a).

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

"1a) Nariadenie Komisie (ES) č. 2023/2006 z 22. decembra 2006
o správnych výrobných postupoch materiálov a predmetov
určených na styk s potravinami (Ú. V. EÚ L 384, 29. 12.
2006).".

2.  V § 15 odsek 3 znie:

"(3) Zoznam Spoločenstva obsahujúci prídavné

látky (ďalej len "pozitívny zoznam prídavných
látok"), ktoré sa môžu používať na výrobu plasto-
vých materiálov a predmetov, spolu s obmedze-
niami a špecifikáciami je uvedený v prílohe č. 5
časti D a E.".

3. V § 15 ods. 4 sa dopĺňa druhou vetou, ktorá
znie:

"Od 1. januára 2010 možno na výrobu plas-
tových materiálov a predmetov používať len prí-
davné látky uvedené v pozitívnom zozname prí-
davných látok.".

4. § 15a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

"(3) Prídavné látky, ktorých posudzovanie z hľa-
diska bezpečnosti vykonáva úrad sú uvedené v Do-
časnom zozname.

5. § 43 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

 "(6) Plastové materiály a predmety určené na
styk s potravinami, ktoré nespĺňajú požiadavky
podľa § 15 ods. 3 a 4 a § 15a  ods. 3 a 4 možno
vyrábať a dovážať z tretích krajín do 6. marca
2010.".

6. V prílohe č. 5 časť B sa do tabuľky vkladajú
tieto monoméry a iné východzie látky podľa
číselného poradia (PM/REF č.) takto:

PM/REF č. Číslo CAS Názov Obmedzenia alebo špecifikácie

"15404 000652-67-5 SML = 5 mg/kg.
Použitie len ako komonomér

1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol v poly(etylén-ko-izosorbid-
tereftaláte)

19180 000099-63-8 izoftaloyldichlorid SML (T) = 5 mg/kg (43)
(ako kyselina izoftalová)

26305 000078-08-0 trietoxy(vinyl) silán SML = 0,05 mg/kg.
Použitie len ako činidlo
na povrchovú úpravu."
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7. V prílohe č. 5 časť B stĺpec "Obmedzenia alebo špecifikácie" pre túto východiskovú látku znie:

PM/REF č. Číslo CAS Názov Obmedzenia alebo špecifikácie

"19150 000121-91-5 kyselina izoftalová SML (T) = 5 mg/kg (43)"

8. V prílohe č. 5 časť D sa do tabuľky vkladajú tieto prídavné látky podľa číselného poradia (PM/REF č.)
takto:

PM/REF č. Číslo CAS Názov Obmedzenia alebo špecifikácie

"38875 002162-74-5 bis(2,6-diizopropylfenyl) SML = 0,05 mg/kg.
karbodiimid Použitie len pod PET vrstvou.

45703 491589-22-1 kyselina cis-1,2-cyklo- SML = 5 mg/kg
hexándikarboxylová,
vápenatá soľ

48960 - kyselina 9,10-dihydro- SML = 5 mg/kg
xyoxyoktadekánová
a jej oligoméry

55910 736150-63-3 monoglyceridy z ricínového
oleja, hydrogenované,
acetáty

60025 - hydrogenované homopo- V súlade so špecifikáciou v časti
lyméry a/alebo H; použitie len ak ide o výrobky,
kopolyméry vyrobené ktoré neprichádzajú do styku
z dec-1-énu a/alebo s tukovými potravinami.
1-dodekánu
a/alebo okt-1-énu

62280 009044-17-1 kopolymér 2-metyl propénu
a buténu

70480 000111-06-8 butyl-palmitát

76463 - soli kyseliny polyakrylovej SML (T) = 6 mg/kg (36)
(ako kyselina akrylová)

76723 167883-16-1 polydimetylsiloxán, V súlade so špecifikáciou
ukončený 3-aminopropyl v časti H.
skupinou, polymér s dicyklo-
hexylmetán-4,4´-diizokya-
nátom



4

76725 661476-41-1 polydimetylsiloxán, ukončený V súlade so špecifikáciou
3-aminopropyl skupinou, v časti  H.
polymér s 1-izokyanáto
-3-izokyanátometyl
-3,5,5-trimetylcyklo-
hexánom

77732 - polyetylénglykol (EO = 1 SML = 0,05 mg/kg.
až 30, väčšinou 5) éter s butyl Použitie len do PET.
-[3-(4-hydroxy-3-metoxyfenyl)
-2-kyano]akrylátom

77733 - polyetylénglykol (EO = 1 SML = 0,05 mg/kg.
až 30, väčšinou 5) éter s butyl- Použitie len do PET.
[3-(4-hydroxy-fenyl)-
2-kyano]akrylátom

77897 - polyetylénglykol (EO = 1 SML = 5 mg/kg
až 50) monoalkyléter
(alkyl je lineárny a rozvetvený,
C8 až C20)-sulfát, soli

89120 000123-95-5 butyl-stearát

95858 - vosky parafínové, prečistené, SML = 0,05 mg/kg.
odvodené od ropných alebo V súlade so špecifikáciou
syntetických uhľovodíkových  v časti H;
východiskových produktov použitie len ak ide

o výrobky, ktoré
neprichádzajú do styku
s tukovými potravinami."

9. V prílohe č. 5 časť D stĺpec "Obmedzenia alebo špecifikácie" pre tieto prídavné látky znejú:

PM/REF č. Číslo CAS Názov Obmedzenia alebo
špecifikácie

"39815 182121-12-6 9,9-bis(metoxymetyl)fluorén SML = 0,05 mg/kg

66755 002682-20-4 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón SML = 0,5 mg/kg.
Použitie len vo vodných
polymérnych disperziách
a emulziách v koncentrá-
ciách, pri ktorých nemá
antimikrobiálny účinok na
povrchu polyméru ani na
potravinu."
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10. V prílohe č. 5 časť D sa z tabuľky vypúšťa táto prídavná látka:

PM/REF č. Číslo CAS Názov Obmedzenia alebo
špecifikácie

"30340 330198-91-9 kyselina 12-(acetoxy)stearová,
2,3-bis(acetoxy)propyl-ester"

11. V prílohe č. 5 časť E sa do tabuľky vkladajú tieto prídavné látky podľa číselného poradia (PM/REF
č.) takto:

PM/REF č. Číslo CAS Názov Obmedzenia alebo
špecifikácie

"34130 - alkyl (C12 až C20) dimetylamíny, SML = 30 mg/kg
alkyl je lineárny s párnym počtom
atómov uhlíka

53670 032509-66-3 etylén-bis[3,3-bis SML = 6 mg/kg"
(3-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)
butanoát]

12. V prílohe č. 5 časť E stĺpec "Obmedzenia a špecifikácie" pre túto prídavnú látku znie :

PM/REF č. Číslo CAS Názov Obmedzenia alebo
špecifikácie

"72081/10 - ropné uhľovodíkové živice V súlade so špecifikáciou
(hydrogenované) v časti H."

13. V prílohe č. 5 časť Fa sa do tabuľky vkladajú tieto látky podľa číselného poradia (PM/REF č.) takto:

PM/REF č. Číslo CAS Názov

"34130 - alkyl (C12 až C20) dimetylamíny, alkyl je lineárny a párnym
počtom atómov uhlíka

39815 182121-12-6 9,9-bis(metoxymetyl)fluorén

53670 032509-66-3 etylén-bis[3,3-bis(3-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)butanoát]"
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14. V prílohe č. 5 časť H sa do tabuľky vkladajú tieto látky podľa číselného poradia (PM/REF č.) takto:

PM/REF č. Iné špecifikácie

"60025 Špecifikácie:
- minimálna viskozita (pri 100 °C) = 3,8 cSt
- priemerná Mw > 450

76723 Špecifikácie:
frakcia s menšou molekulovou hmotnosťou ako 1000 by nemala presiahnuť
1,5 % (w/w)

76725 Špecifikácie:
frakcia s menšou molekulovou hmotnosťou ako 1000 by nemala presiahnuť 1 %
(w/w)

95858 Špecifikácie:
- priemerná molekulová hmotnosť nie menej ako 350
- viskozita pri 100 °C najmenej 2,5 cSt
- obsah uhľovodíkov s počtom uhlíkov menším ako 25, nie viac ako 40 %

(w/w)"

15.V prílohe č. 5 časť I vysvetlivka k obme-
dzeniam alebo špecifikáciám (36) znie:

"(36) SML(T) v tomto prípade znamená, že
obmedzenie nepresiahne sumu množstiev špe-
cifických migrácií látok uvedených pod číslami PM/
REF 10690, 10750, 10780, 10810, 10840,
11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890,
11980, 31500 a 76463.".

16.V prílohe č. 5 časť I  sa vkladá vysvetlivka k
obmedzeniam alebo špecifikáciám (43),  ktorá
znie:

"(43) SML(T) v tomto prípade znamená, že
obmedzenie nepresiahne sumu množstiev špe-

cifických migrácií látok uvedených pod číslami PM/
REF 19150 a 19180."

17.  V prílohe č. 15 sa dopĺňa bod 22, ktorý znie:

"22. Smernica Komisie 2008/39/ES zo 6. mar-
ca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica  2002/
72/ES, ktorá sa týka plastových materiálov a vý-
robkov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami
(Ú. V. ES L 63, 7.3. 2008).".

Čl. II
Účinnosť

Tento výnos nadobúda účinnosť 7. marca
2009.

Minister zdravotníctva   Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky Slovenskej republiky
     Richard Raši, v. r.            Stanislav Becík, v. r.




