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VÝNOS

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 15. marca 2004 è. 608/8/2004 - 100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky

upravujúca osobitné prísady do potravín

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej re-
publiky pod¾a § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z.
o potravinách ustanovujú:

D R U H Á  È A S �

V�EOBECNÉ  PO�IADAVKY

P Ä T N Á S T A  H L A V A

OSOBITNÉ PRÍSADY DO POTRAVÍN

§ 1
Úvodné ustanovenia

(1) Táto hlava Potravinového kódexu Sloven-
skej republiky (ïalej len �potravinový kódex�) vy-
medzuje pojmy, upravuje po�iadavky na osobitné
prísady do potravín, ich najvy��ie prípustné mno�-
stvo v potravinách a spôsob ich pou�ívania.

(2) Po�iadavky uvedené v tejto hlave potra-
vinového kódexu sa nevz�ahujú na potraviny, ktoré
boli vyrobené alebo uvedené do obehu v niektorom
èlenskom �táte Európskej únie, alebo boli uvedené
do obehu v súlade s právom niektorého zo �tátov
Európskeho zdru�enia vo¾ného obchodu a Turecka.

§ 2
Pou�ívanie osobitných prísad do potravín

a ich oznaèovanie

(1) Jedlú so¾ (chlorid sodný) mo�no pou�íva�

v potravinách priamo, alebo ako súèas� chu�ových
a konzervaèných prípravkov. Najvy��ie prípustné
mno�stvo jedlej soli uvedené v prílohe tabu¾ka è. 1
sa vz�ahuje na mno�stvo, ktoré sa pridáva do po-
travín a nezahàòa jej prirodzený obsah v potravi-
nách.

(2) Kofeín a chinín sa pou�íva do potravín pria-
mo, alebo ako súèas� aromatických prípravkov.

(3) Najvy��ie prípustné mno�stvo kofeinu a chi-
nínu v koncentrátoch mô�e by� také, aby sa po prí-
prave pod¾a návodu nepresiahla hodnota ich naj-
vy��ieho prípustného mno�stva v potravine.

(4) Ak potravina s prirodzeným obsahom kofeí-
nu, ako najmä káva, èaj, guarana, je jediným zdro-
jom kofeínu, obmedzenia pod¾a odseku 2 a 3 sa
na ne nevz�ahujú.

(5) Jedlá so¾, kofeín alebo chinín sa oznaèujú
ako zlo�ka potravín. Nápoje, v ktorých mno�stvo
kofeínu presahuje 150 mg.l-1 musia by� oznaèené po-
d¾a § 18 ods. 8 druhej hlavy druhej èasti potravi-
nového kódexu1).

(6) Rumový éter je látka pou�ívaná na ochutenie
potravín.

(7) Potravinárske enzýmy sú biologicky aktívne
látky rastlinného, �ivoèí�neho alebo mikrobiálneho

1) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. ok-
tóbra 2002 è. 2745/2002 � 100, ktorým sa vydáva hlava Po-
travinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ozna-
èovanie potravín.
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pôvodu vyhovujúce hygienickým po�iadavkám
pod¾a potravinového kódexu, pou�ívané na do-
siahnutie a udr�iavanie charakteristických vlastností
potravín. Do potravín sa pridávajú spravidla for-
mou enzýmových prípravkov.

(8) Popis potravinárskych enzýmov, ich priro-
dzený alebo mikrobiálny pôvod a potraviny, do
ktorých sa pou�ívajú, sú uvedené v prílohe tabu¾ka
è. 2.

(9) Potravinárske enzýmy mo�no pou�íva� len
v nevyhnutnom mno�stve pod¾a zásad správnej
výrobnej praxe; sú medzinárodne registrované
spoloènos�ou Asociácia výrobcov fermentova-
ných enzýmových prípravkov so sídlom v Bru-
seli.

Závereèné ustanovenia

§ 3
Zrušovacie ustanovenie

Zru�ujú sa príloha è. 2 èas� Osobitné prísady
do potravín a èas� E Potravinárske enzýmy výnosu
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej repub-
liky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej repub-
liky z 13. februára 2003 è. 414/2003-100, ktorým
sa vydáva hlava potravinového kódexu Slovenskej re-
publiky upravujúca cudzorodé látky v potravinách

§ 4
Úèinnos�

Tento výnos nadobúda úèinnos� 15. apríla
2004.

                    Minister zdravotníctva                                          Minister pôdohospodárstva
                     Slovenskej republiky                                                   Slovenskej republiky

                        Rudolf Zajac, v. r.                                                        Zsolt Simon, v. r.
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Príloha
k pätnástej hlave druhej časti

potravinového kódexu

Tabuľka č. 1
Látka Potravina Najvyššie prípustné

mnbožstvo v mg.kg-1

alebo
v mg.l-1

Chlorid sodný (jedlá soľ) Detská výživa 10 000
Všeobecne 20 000
Varené a pečené mäsové výrobky, mäkké
mäsové výrobky, mäsové prípravky,
mäsové a rybacie konzervy a nátierky,
letná bryndza, syry, kečup, špeciálne
pekárske výrobky 25 000
Údené a marinované rybacie výrobky 28 000
Špeciálne syry s plesňou a mazom na
povrchu, zimná bryndza, údená slanina,
špeciálne mäsové výrobky, mäsové
polokonzervy, dresingy 30 000
Tepelne opracované solené mäsá 32 000
Trvanlivé mäsové výrobky tepelne
opracované 33 000
Surové solené mäsá 38 000
Trvanlivé tepelne neopracované mäsové
výrobky, a to
1. s pH menej jako 5,5 – fermentované
a sušené
2. s pH 5,5  až 6,2 – sušené
3. sušené údené mäsá

40 000
50 000
60 000

Horčica 40 000
Salámy typu Herz a Pick 50 000
Syry s plesňou vnútri cesta, tvarôžky 55 000
Trvanlivé tepelne neopracované mäsá 60 000
Výrobky v soli, v slanom náleve, výrobky
označené jako slané, kaviár, losos, očká
a podobné rybacie a iné výrobky,
ochucovacie prípravky, horčica typu Dijon NM

Jodid draselný
Jodičnan draselný (ako KI)

Jedlá soľ jódovaná 35
(najmenej 15)

Rumový éter
(Etyloxihydrát; CAS 8030-
89-5, Fema 2996)

Všeobecne NM

Kofeín, kofeín monohydrát
(ako kofeín)

Nealkoholické nápoje
Energetické nápoje s obmedzeným
použitím
Liehoviny

150

350
300

Chinínsulfát,
Chinín hydrochlorid

Nealkoholické nápoje na báze vody
Liehoviny

75
300
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Potravinárske enzýmy

Tabuľka č. 2

Enzým Pôvod Potravina

α–Acetolaktátdekarboxyláza

Aminopeptidáza (cytosolová)

Bacillus amyloliquefaciens,
Bacillus subtilis

Aspergillus oryzae

α-Amyláza, diastáza, ptyalín
(1,4-D-glukánglukánhydroláza),
β-Amyláza
(1,4-α-D-glukánmaltohydroláza;
maltogénna amyláza)

Aspergillus niger, Aspergillus
niger var., Aspergillus oryzae,
Bacillus subtilis,
Bacillus amyloliquefaciens,
Bacillus stearothermophilus,
Bacillus megaterium,
Bacillus licheniformis zo sladu,
Microbacterium imperiale

pekárske výrobky,
cukrárske náplne,
cukrovinky, ovocné
nápoje, pivo

α-Galaktozidáza
(α-D-galaktozidgalaktohydroláza)

Glukoamyláza, amyloglukozidáza
(exo-α-1,4-D-glukozidáza
  α-1,4-D-glykánglukohydroláza),

Aspergillus niger var.,
Aspergillus awamori

Aspergillus niger, Aspergillus
oryzae, Rhizopus delemar,
Rhizopus oryzae, Bacillus
subtilis, Bacilus
amyloliquefaciens, Bacillus
stearothermophilus,
Bacillus megaterium,
Bacillus licheniformis zo sladu

β-Galaktozidáza, laktáza
(β-1,4-D-
galaktozidgalaktohydroláza)

β-Glukanáza, celuláza

Aspergillus niger,
Aspergillus oryzae,
Kluyveromyces fragilis,
Kluyveromyces lactis

Achromobacer lunatus,
Aspergillus aculeatus,
Aspergillus niger,
Bacillus amyloliquefaciens,
Bacillus subtilis,
Disporotrichum dimor-
phosporum, Humicola insolens,
Penicillium emersonii,
Trichoderma reesei,
Trichoderma longibrachiatum,
Penicilium funiculosum

delaktózované mlieko
a výrobky z mlieka

nápoje, šťavy, ovocné
nátierky, obilniny

β–Glukozidáza
(β-D-glukozidglukohydroláza)

Aspergillus niger
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β–Glukozidáza (exo – 1,3) Trichoderma harzianum

Chymozín žalúdky mladých
hospodárskych zvierat

trvanlivé pečivo,
výrobky z mlieka, mäsa
a hydiny

Chymozín A

Chymozín B

Echerictia coli K-12,
obsahujúce gény teľacieho
prochyruozínu

Aspergillus niger var. awamori,
obsahujúce gény teľacieho
prochyruozínu, Kluyveromyces
lactis

Cyklodextrínglukanotransferáza Bacillus licheniformis, Bacillus
macerans, Bacillus
stearothermophilus

Dextranáza Chaetomium erraticum
Penicillium lilacinum

Esteráza Rhizomucor miehei

Fytáza Aspergillus niger
Glukózaizomeráza
(aj imobilizovaná)

α-Glukózaoxidáza
(α-D-glukóza:O2-oxidoreduktáza)

Actinoplanes missouriensis,
Bacillus coagulans, Micro-
bacterius arborescens,
Streptomyces lividans,
Streptomyces murinus,
Streptomyces olivaceous,
Streptomyces rubiginosus,
Streptomyces olivochro-
mogenes a violaceoniger

Aspergillus niger, Penicillium
chrysogenum

izomerizované glukózové
sirupy

Hemiceluláza Aspergillus niger, Aspergillus
foetidus, Bacillus amylo-
liquefaciens, Bacillus subtilis

Inulináza Aspergillus niger

Invertáza, β-fruktofuranozidáza,
β-fruktozidáza, sacharáza
(β-D-
fruktofuranozidfruktohydroláza)

Saccharomyces cerevisiae trvanlivé pečivo,
cukrovinky

Kataláza
(hydrogénperoxid:
hydrogénperoxidoxidoreduktáza)

Aspergillus niger, Micrococcus
luteus (lysodeikticus)

na spomalenie
autooxidácie potravín

Lipáza (monoacylglycerol) Penicillium camembertii syry
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Lipáza (triacylglycerol) Aspergillus niger, Aspergillus
oryzae, Candida lipolytica,
Candida rugosa, Mucor
javanicus, Penicillum
roquefortii, Rhizomucor miehei,
Rhizopus arrhizus, Rhizopus
delemar, Rhizopus niveus,
Rhizopus oryzae

Lysozým, muramidáza
(glykopetid-N-
acetylmuramylhydroláza)

vaječný bielok nápoje, pivo, výrobky
z mlieka a mäsa

Mikrobiálne syridlo, renet, renín

Papaín

Mucor miehei, Bacillus cereus,
Endothia parasitica, Mucor
pussilus

Carica papaya

výrobky z mlieka

trvanlivé pečivo, pivo,
výrobky z mlieka a mäsa

Pektináza, glykánohydroláza,
polygalaktouronidáza
(polygalakturonáza),
poly-(1,4-α-galakturonid)
glykánohydroláza,
Pektínlyáza,
Pektínmetylesteráza,
Pektínesteráza

Pentozanáza

Aspergillus niger , Aspergillus
foetidus, Aspergillus alliaceus,
Aspergillus aculeatus,
Penicillium funicolosum

Humicola insolens,
Trichoderma reesei,
Trichoderma longibra-chiatum

nápoje

Pepsín bravčové žalúdky, hovädzie
sleziny, bravčová sleziny,
kuracie žľaznaté žalúdky

Proteáza
(proteináza)

Aspergillus melleus, Aspergillus
niger, Aspergillus oryzae,
Bacillus amyloliquefaciens,
Bacillus subtilis, Bacillus
licheniformis, Bacillus
stearothermophilus,
Rhizomucor miehei, Rhizopus
niveus Bacillus cereus,
Lactobacillus casei a Lacto-
bacillus  helveticus,
Streptococcus thermophilus,
Streptomyces fraidae

trvanlivé pečivo, syry,
pivo
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Pululanáza
(pululán-6-glukanhydroláza)

Trypsín

Transglutamináza

Bacillus acidopullulyticus,
Bacillus circulans, Bacillus
licheniformis, Bacillus
pullulyticus, Klebsiella
planticola, Klebsiella
pneumoniae, Klebsiella
aerogenes,

bravčová a hovädzia
podžalúdková žľaza

Streptoverticillium mobaraense
var.

Xylanáza Aspergillus niger, Aspergillus
niger var. awamori, Aspergillus
oryzae, Bacillus
amyloliquefaciens a Bacillus
subtilis, Bacillus licheniformis,
Disporotrichum dimor-
phosporum, Penicillium
funiculosum, Trichoderma
reesei a Trichoderma
longibrachiatum




