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Výnos 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 20. marca 2015 č. S08975-OL-2014,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 3 zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 
ustanovuje:

§ 1

(1) Jedlú soľ možno pridávať do potravín priamo alebo ako súčasť chuťových prípravkov 
alebo konzervačných prípravkov. Najvyššie prípustné množstvo pridanej jedlej soli 
v potravinách je uvedené v prílohe.

(2) Najvyššie prípustné množstvo pridanej jedlej soli v potravinách podľa prílohy sa 
vzťahuje na množstvo, ktoré sa pridáva do potravín a nezahŕňa jej prirodzený obsah 
v potravinách. 

§ 2

(1) Požiadavky ustanovené týmto výnosom sa nevzťahujú na výrobky, ktoré boli  
vyrobené alebo uvedené na trh v niektorom členskom štáte Európskej únie alebo v Turecku, 
alebo boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia 
voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom 
priestore. 

(2) Tento výnos bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti 
technických noriem a technických predpisov. 1)

§ 3

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/8/2004-100, ktorým sa vydáva 
hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca osobitné prísady do potravín 
(oznámenie č. 197/2004 Z. z.).

§ 4

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.

Viliam Čislák
minister

1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 98/34/ES z 22 júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup pri 
poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby 
informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.
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                                                                Príloha 
       k výnosu č. S08975-OL-2014

Najvyššie prípustné množstvo pridanej jedlej soli v potravinách

 

Látka Potravina Najvyššie prípustné 
množstvo v mg • kg -1 
alebo v mg • 1 -1

Jedlá soľ 
(Chlorid 
sodný) 

Detská výživa 10 000
Potraviny všeobecne 20 000
Syry a mliečne výrobky

Syry všeobecne 25 000
Syry typu žervé 20 000
Špeciálne syry s plesňou a mazom na 
povrchu

30 000

Syry s plesňou vnútri cesta, tvarôžky 55 000
Zimná bryndza 30 000
Letná bryndza 25 000

Chlieb a pečivo 
Chlieb 18 000
Pečivo 18 000
Špeciálne slané pekárske výrobky, ktoré 
nie sú na povrchu sypané soľou ako napr. 
bosniak, pagáče, praclíky, grahamové 
tyčinky 30 000

Mäso a mäsové výrobky
Mäkké mäsové výrobky 25 000
Varené a pečené mäsové výrobky 25 000
Trvanlivé mäsové výrobky tepelne 
neopracované, a to

1. s pH menej ako 5,5 . fermentované 
a sušené

2. s pH 5,5 až 6,2 – sušené
3. sušené údené mäsá

40 000
50 000
50 000

Trvanlivé mäsové výrobky tepelne 
opracované

33 000

Solené mäsá tepelne opracované 32 000
Surové solené mäsá 36 000
Trvanlivé tepelne neopracované mäsá 60 000
Mäsové konzervy, mäsové prípravky 25 000
Mäsové polokonzervy 30 000
Údená slanina 30 000

Ryby a produkty rybolovu a výrobky z nich
Rybacie konzervy a nátierky 25 000
Údené a marinované rybacie výrobky 28 000
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Kaviár, losos, očká a podobné rybacie 
výrobky

NM *

Hotové pokrmy 
          Určené na priamu spotrebu 13 000
          Chladené a mrazené priemyselne vyrobené 18 000
Pochutiny

Horčica 30 000
Dressingy 28 000
Kečup 25 000
Extrudované výrobky 20 000
Ostatné pochutiny, ochucovacie prípravky, 
dehydrované pokrmy

NM *

Výrobky v soli, v slanom náleve, výrobky 
označené ako slané, výrobky na povrchu 
posypané soľou

NM *

Vysvetlivka

* NM  – nevyhnutné množstvo


