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1. K zákonu č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia 

- Zákon č. 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (v znení č. 140/2008 Z. z., 461/2008 
Z. z., 540/2008 Z. z., 170/2009 Z. z., 67/2010 Z. z., 131/2010 Z. z.(nepriamo), 132/2010 
Z. z., 132/2010 Z. z., 136/2010 Z. z., 172/2011 Z. z., 470/2011 Z. z., 306/2012 Z. z., 74/2013 
Z. z., 153/2013 Z. z., 204/2014 Z. z., 77/2015 Z. z., 403/2015 Z. z., 91/2016 Z. z., 125/2016 
Z. z., 355/2016 Z. z., 40/2017 Z. z., 150/2017 Z. z., 289/2017 Z. z., 289/2017 Z. z., 292/2017 
Z. z., 87/2018 Z. z., 475/2019 Z. z., 69/2020 Z. z., 119/2020 Z. z., 125/2020 Z. z., 198/2020 
Z. z., 242/2020 Z. z.). 

 
1.1. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. 533/2007 

o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení neskorších 
predpisov (v znení č. 125/2017 Z. z., 102/2019 Z. z.). 
 

1.2. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. 585/2008, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení 
neskorších predpisov (v znení č. 273/2010 Z. z., 544/2011 Z. z., 442/2019 Z. z.). 

 

2. K zákonu č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a k nariadeniu (ES) 
č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín 

- Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (v znení č. 290/1996 
Z. z., 470/2000 Z. z., 553/2001 Z. z., 23/2002 Z. z., 23/2002 Z. z., 23/2002 Z. z., 450/2002 
Z. z., 472/2003 Z. z., 472/2003 Z. z., 546/2004 Z. z., 195/2007 Z. z., 318/2009 Z. z., 114/2010 
Z. z., 114/2010 Z. z., 349/2011 Z. z., 459/2012 Z. z., 42/2013 Z. z., 36/2014 Z. z., 101/2014 
Z. z., 30/2015 Z. z., 376/2016 Z. z., 91/2019 Z. z., 303/2019 Z. z., 198/2020 Z. z.) 
 

- Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa 
ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad 
pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín 
v platnom znení 

 
2.1. MIKROBIOLOGICKÉ POŽIADAVKY NA POTRAVINY A OBALY NA ICH BALENIE 

 
2.1.1. Národné právne predpisy  
2.1.1.1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky zo 6. februára 2006 č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava 
Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mikrobiologické požiadavky na 
potraviny a na obaly na ich balenie v znení neskorších predpisov (v znení č. 01242-OL-2011) 
 

2.1.2. Právne predpisy EÚ 
2.1.2.1. Nariadenie Komisie (EC) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách 

pre potraviny v platnom znení 
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2.2. PRÁVNE PREDPISY K HODNOTENIU PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN, PRE OBLASŤ 
VPLYVU NA ZDRAVIE ĽUDÍ, ČASŤ METABOLIZMUS A REZÍDUÁ 

 
2.2.1 Národné právne predpisy  
2.2.1.1 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. z 21. júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

2.2.1.2 Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. z 27. júna 1995 o potravinách v znení neskorších predpisov. 
 
2.2.1.3 Zákon NR SR č. 405/2011 Z. z. z 21. októbra 2011 o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov. 

 
2.2.1.4 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 485/2011 

Z. z. z 12.decembra 2011, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín. 
 
2.2.1.5 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 117/2013 

Z. z. z 13. mája 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 485/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prípravkoch na ochranu rastlín. 

2.2.1.6 Zákon NR SR č.387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

2.2.1.7 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 477/2013 
Z. z. zo 16. decembra 2013, ktorou sa vykonáva zákon o pomocných prípravkoch v ochrane 
rastlín. 

2.2.1.8 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 186/2012 z 13. júna 2012 o prehodnocovaní 
autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín. 
 

2.2.1.9 Zákon č. 67/2010 Z. z. z 2. februára 2010 o podmienkach uvedenia chemických látok 
a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon). 
 

2.2.1.10 Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2007 č. 26682/2007-OL, ktorým sa vydáva 
hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu 
rastlín. 
 

2.2.2 Európska legislatíva 
2.2.2.1 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 

o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS 
a 91/414/EHS. 
 

2.2.2.2 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam 
schválených účinných látok v platnom znení. 
 

2.2.2.3 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 546/2011 z 10. júna 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o jednotné zásady hodnotenia 
a povoľovania prípravkov na ochranu rastlín. 
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2.2.2.4 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 547/2011 z 8. júna 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o požiadavky na označovanie 
prípravkov na ochranu rastlín. 
 

2.2.2.5 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 283/2013 z 1. marca 2013, ktorým sa v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín 
na trh stanovujú požiadavky na údaje o účinných látkach. 
 

2.2.2.6 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 284/2013 z 1. marca 2013, ktorým sa v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín 
na trh stanovujú požiadavky na údaje o prípravkoch na ochranu rastlín. 
 

2.2.2.7 Oznámenie  Komisie  v  rámci  vykonávania  nariadenia  Komisie  (EÚ)  č.  284/2013  
z 1. marca  2013,  ktorým  sa  v  súlade  s  nariadením  Európskeho  parlamentu  a  Rady  (ES)  
č. 1107/2009  o  uvádzaní  prípravkov  na  ochranu  rastlín  na  trh  stanovujú  požiadavky  na  
údaje  o  prípravkoch  na  ochranu  rastlín. 
 

2.2.2.8 Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Komisie (EÚ) č. 283/2013 z 1. marca 
2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 
o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh stanovujú požiadavky na údaje o účinných 
látkach. 
 

2.2.2.9 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 
o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného 
a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS v platnom znení. 
 

2.2.2.10 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/62 zo 17. januára 2018, ktorým sa nahrádza príloha I 
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005. 
 

2.2.2.11 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/128/ES z 21. októbra 2009, 
ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného 
používania pesticídov. 
 

2.2.2.12 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 
2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom 
znení. 
 

2.2.2.13 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/533 z 28. marca 2019 
o koordinovanom viacročnom kontrolnom programe Únie na roky 2020, 2021 a 2022 
s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie 
spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich. 
 

2.2.2.14 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/127 z 25. septembra 2015, ktorým sa 
dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné 
požiadavky na zloženie a informácie platné pre počiatočnú dojčenskú výživu a následnú 
dojčenskú výživu a pokiaľ ide o požiadavky na informácie týkajúce sa výživy dojčiat a malých 
detí. 
 

2.2.2.15 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 
o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely 
a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 
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92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) 
č. 953/2009. 
 

2.2.2.16 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 844/2012 z 18. septembra 2012, ktorým 
sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia účinných látok podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na 
ochranu rastlín na trh. 

 
2.2.2.17 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1185/2009 z 25. novembra 

2009 o štatistike pesticídov. 
 

2.2.2.18 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1381 z 20. júna 2019 
o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazci, 
a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 178/2002, (ES) č. 1829/2003, (ES) č. 1831/2003, (ES) 
č. 2065/2003, (ES) č. 1935/2004, (ES) č. 1331/2008, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) 2015/2283 
a smernica 2001/18/ES. 

 

2.3. MATERIÁLY A PREDMETY URČENÉ NA STYK S POTRAVINAMI 

2.3.1. Národné právne predpisy  
2.3.1.1. 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 (v znení č. 14911/2004-OAP, č. 28576/2004 – SL, 
č.13760/2006 - SL, č.08704/2007 - 0L, č. 06913/2008 – OL, č. 05761/2009-OL, č. 01887-OL-
2011). 

 
2.2.3 Právne predpisy EÚ 
2.2.3.1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 z 27.októbra 2004 o materiáloch 

a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS 
v platnom znení. 

2.2.3.2 Nariadenie Komisie (ES) č.1895/2005 z 18. novembra o obmedzení používania určitých epoxy 
derivátov v materiáloch a predmetoch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami. 

2.2.3.3 Nariadenie Komisie (ES) č.2023/2006 z 22.decembra 2006 o správnych výrobných postupoch 
materiálov a predmetov určených na styk s potravinami v platnom znení. 

2.2.3.4 Nariadenie Komisie (ES) č. 282/2008 z 27. marca 2008 o recyklovaných plastových 
materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 2023/2006 v platnom znení. 

2.2.3.5 Nariadenie Komisie (ES) č. 450/2009 z 29. mája 2009 o aktívnych a inteligentných 
materiáloch a predmetoch, ktoré majú prísť do styku s potravinami. 

2.2.3.6 Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2010/169/EÚ z 19. marca 2010, týkajúce sa nezaradenia 2,4,4’-
trichloro-2’-hydroxydifenyl éteru do zoznamu Únie obsahujúceho prídavné látky, ktoré sa 
môžu používať na výrobu plastových materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku 
s potravinami, podľa smernice 2002/72/ES. 

2.2.3.7 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch 
a predmetoch určených na styk s potravinami v platnom znení. 
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2.2.3.7.1 Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1245 z 2. septembra 2020, ktorým sa mení a opravuje 
nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk 
s potravinami. 

2.2.3.8 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 284/2011 z 22. marca 2011, ktorým sa ustanovujú osobitné 
podmienky a podrobné postupy dovozu polyamidových a melamínových plastových 
kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky 
a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong. 
 

2.3 KONTAMINANTY V POTRAVINÁCH  
 

2.3.1 Národné právne predpisy  
2.3.1.1 Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky z 11. septembra 2006 č. 18558/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava 
Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách v znení 
neskorších predpisov (v znení č.14300/2007-OL). 

 
2.3.2 Právne predpisy EÚ 
2.3.2.1 Nariadenie Komisie (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy 

spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách v platnom znení. 

2.3.2.2 Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne 
hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách v platnom znení. 

2.3.2.2.1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2020/685 z 20. mája 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) 
č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu chloristanu v určitých 
potravinách. 

2.3.2.2.2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2020/1255 zo 7. septembra 2020, ktorým sa mení nariadenie 
(ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu polycyklických aromatických 
uhľovodíkov (PAU) v tradične údenom mäse a údených mäsových výrobkoch a v tradične 
údených rybách a údených produktoch rybolovu, a ktorým sa stanovujú maximálne 
hodnoty obsahu PAU v potravinách rastlinného pôvodu v prášku používaných na prípravu 
nápojov. 

2.3.2.3 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/6 z 5. januára 2016, ktorým sa stanovujú 
osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných 
z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje 
vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 322/2014 v platnom znení. 

2.3.2.4 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 853/2014 z 5. augusta 2014, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1151/2009, ktorým sa zavádzajú osobitné podmienky pre dovoz 
slnečnicového oleja pochádzajúceho alebo odosielaného z Ukrajiny. 

2.3.2.5 Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/705, z 30. apríla 2015, ktorým sa stanovujú metódy odberu 
vzoriek a kritériá účinnosti metód analýzy na účely úradnej kontroly obsahu kyseliny erukovej 

v potravinách a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 80/891/EHS. 

2.3.2.6 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/582 z 15. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) 
č. 333/2007, pokiaľ ide o analýzu anorganického arzénu, olova a polycyklických aromatických 
uhľovodíkov a určité kritériá účinnosti analýzy. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.113.01.0029.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.113.01.0029.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.113.01.0029.01.SLK
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2.3.2.7 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2158 z 20. novembra 2017, ktorým sa stanovujú opatrenia na 
minimalizáciu množstiev akrylamidu a jeho referenčné hodnoty v potravinách. 
 

2.3.3 Metódy odberu vzoriek kontaminantov - Právne predpisy EÚ 
2.3.3.1 Nariadenie Komisie (ES) č. 401/2006 z 23. februára 2006, ktorým sa stanovujú metódy 

odberu vzoriek a analytické metódy na úradnú kontrolu hodnôt mykotoxínov v potravinách 
v platnom znení. 

2.3.3.2 Nariadenie Komisie (ES) č. 1882/2006 z 19. decembra 2006 , ktorým sa stanovujú metódy 
odberu vzoriek a analýzy na úradnú kontrolu hladiny dusičnanov v určitých potravinách. 

2.3.3.3 Nariadenie Komisie (ES) č. 333/2007 z 28. marca 2007, ktorým sa stanovujú metódy odberu 
vzoriek a metódy analýzy na úradnú kontrolu hodnôt olova, kadmia, ortuti, anorganického 
cínu, 3-MCPD a benzo(a)pyrénu v potravinách v platnom znení. 

2.3.3.4 Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 519/2014 zo 16. mája 2014, ktorým sa mení 
nariadenie (ES) č. 401/2006, pokiaľ ide o metódy odberu vzoriek z veľkých dávok, korenia 
a výživových doplnkov, kritéria účinnosti pre toxíny T-2 a HT-2 a citrinín a skríningové metódy 
analýzy. 

2.3.3.5 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/644 z 5. apríla 2017, ktorým sa stanovujú metódy odberu 
vzoriek a analýzy na kontrolu hodnôt dioxínov, dioxínom podobných PCB a dioxínom 
nepodobných PCB v určitých potravinách a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 589/2014. 

2.3.3.6 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/771 z 3. mája 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) 
č. 152/2009, pokiaľ ide o metódy stanovenia obsahu dioxínov a polychlórovaných bifenylov. 
 

2.4 ARÓMY, EXTRAKČNÉ ROZPÚŠŤADLÁ, OSOBITNÉ PRÍSADY DO POTRAVÍN, PRÍDAVNÉ LÁTKY 
V POTRAVINÁCH, POTRAVINÁRSKE ENZÝMY 

2.5 ARÓMY/ DYMOVÉ ARÓMY 

 
2.5.1 Právne predpisy EÚ 
2.5.1.1 Nariadenie (ES) č. 2065/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 10. novembra 2003 

o udiarenských dochucovadlách používaných alebo určených na použitie v potravinách alebo 
na potravinách v platnom znení. 

2.5.1.2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým 
sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych 
enzýmov a potravinárskych aróm. 

2.5.1.3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 
o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie 
v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, nariadení (ES) 
č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES v platnom znení. 

2.5.1.4 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 234/2011 z 10. marca 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup 
schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych 
aróm v platnom znení. 

2.5.1.5 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 872/2012 z 1. októbra 2012, ktorým sa prijíma 
zoznam aromatických látok stanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.304.01.0024.01.SLK&toc=OJ:L:2017:304:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.304.01.0024.01.SLK&toc=OJ:L:2017:304:TOC
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č. 2232/96 a zapracúva sa do prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1334/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutie 
Komisie 1999/217/ES. 

2.5.1.6 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 873/2012 z 1. októbra 2012 o prechodných opatreniach týkajúcich 
sa zoznamu Únie obsahujúceho arómy a východiskové materiály stanoveného v prílohe 
I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 v platnom znení. 

2.5.1.7 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2013 z 10. decembra 2013, ktorým sa 
stanovuje zoznam primárnych produktov dymových aróm povolených v Únii, ktoré sa môžu 
použiť v potravinách alebo na potravinách ako také a/alebo sa môžu použiť na výrobu 
derivovaných dymových aróm. 

 

2.6 EXTRAKČNÉ ROZPÚŠŤADLÁ 

2.6.1 EÚ legislatíva transponovaná v národných predpisoch 
2.6.1.1 Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 15. marca 2004 

č. 608/6/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky 
upravujúca extrakčné rozpúšťadlá v znení neskorších predpisov (v znení č. 608/6/2004-100). 

 

2.7 OSOBITNÉ PRÍSADY DO POTRAVÍN  

2.7.1 Národné právne predpisy  
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. marca 2015 č. S08975-OL-2014, 
ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách. 
 

2.8 PRÍDAVNÉ LÁTKY V POTRAVINÁCH 

2.8.1 Právne predpisy EÚ 
2.8.1.1 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, 

ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, 
potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm 

2.8.1.2 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 
o prídavných látkach v potravinách 

2.8.1.2.1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2020/351, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie kyseliny citrónovej (E 330) 
vo výrobkoch z kakaa a čokolády, 

2.8.1.2.2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2020/355, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie polyglycerolpolyricínoleátu 
(E 476) v tekutých emulziách z rastlinných olejov, 

2.8.1.2.3 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2020/356, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie polysorbanov (E 432 – 436) 
v sýtených nápojoch 

2.8.1.2.4 Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/771 z 11. júna 2020, ktorým sa menia prílohy II a III k 
nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu 
Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o používanie látky annato, bixín, norbixín (E 160b) 
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2.8.1.3 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 231/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie 
prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1333/2008 

2.8.1.3.1 Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/763 z 9. júna 2020, ktorým sa mení príloha k nariadeniu 
(EÚ) č. 231/2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených 
v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ 
ide o špecifikácie fosforečnanu trivápenatého *E 341 iii)+ 

 
2.9 POTRAVINÁRSKE ENZÝMY 

 
2.9.1 Právne predpisy EÚ 
2.9.1.1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým 

sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych 
enzýmov a potravinárskych aróm. 

2.9.1.2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 zo 16. decembra 2008 
o potravinárskych enzýmoch, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 83/417/EHS, 
nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999, smernica 2000/13/ES, smernica Rady 2001/112/ES 
a nariadenie (ES) č. 258/97 v platnom znení. 

2.9.1.3 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 234/2011 z 10. marca 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup 
schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych 
aróm v platnom znení. 

 

2.10  POTRAVINY PRE ŠPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEĽSTVA A VÝŽIVOVÉ DOPLNKY  

 
2.10.1 Národné právne predpisy  
2.10.1.1 Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava 
Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné 
výživové účely a na výživové doplnky v znení neskorších predpisov (v znení č. 20374/2009 - 
OL, č. 09015/2010-OL). 

 
2.10.2 Právne predpisy EÚ 
2.10.2.1 Nariadenie Komisie (ES) č. 1609/2006 z 27. októbra 2006, ktorým sa na obdobie 

dvoch rokov povoľuje uvádzať na trh počiatočnú dojčenskú výživu na báze hydrolyzátov 
srvátkových bielkovín získaných z bielkovín kravského mlieka. 

2.10.2.2 Nariadenie Komisie (ES) č. 1170/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o zoznamy vitamínov a minerálnych látok a ich foriem, 
ktoré možno pridávať do potravín vrátane výživových doplnkov. 

2.10.2.3 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1161/2011 zo 14. novembra 2011, ktorým sa mení 
a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES, nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 a nariadenie Komisie (ES) č. 953/2009, 
pokiaľ ide o zoznamy minerálnych látok, ktoré možno pridávať do potravín. 
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2.10.2.4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 
o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely 
a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 
92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) 
č. 953/2009 v platnom znení. 

2.10.2.5 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 119/2014 zo 7. februára 2014, ktorým sa mení smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1925/2006, pokiaľ ide o kvasnice obohatené chrómom používané na výrobu výživových 
doplnkov a trihydrát laktátu chromitého pridávaný do potravín. 

2.10.2.6 Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/414 z 12. marca 2015, ktorým sa mení smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES, pokiaľ ide o glukozamínovú soľ kyseliny (6S)-5-

metyltetrahydrolistovej používanej pri výrobe výživových doplnkov. 

2.10.2.7 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/127 z 25. septembra 2015, ktorým sa 
dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné 
požiadavky na zloženie a informácie platné pre počiatočnú dojčenskú výživu a následnú 
dojčenskú výživu a pokiaľ ide o požiadavky na informácie týkajúce sa výživy dojčiat a malých 
detí v platnom znení. 

2.10.2.8 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/128 z 25. septembra 2015, ktorým sa 
dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné 
požiadavky na zloženie potravín na osobitné lekárske účely a na informácie o nich v platnom 
znení. 

2.10.2.9 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1203 z 5. júla 2017, ktorým sa mení smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1925/2006, pokiaľ ide o organický kremík (metylsilántriol) a fosforylové oligosacharidy 

vápnika (POs-Ca®) pridávané do potravín a používané pri výrobe výživových doplnkov. 
 
2.10.2.10 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/1798 z 2. júna 2017, ktorým sa dopĺňa 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné 
požiadavky na zloženie potravín určených na celkovú náhradu stravy na účely regulácie 
hmotnosti a o osobitné požiadavky na informácie o nich 

 uplatňuje sa od 27. októbra 2022 

2.10.2.11 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/585 z 27. apríla 2020 o koordinovanom 
viacročnom kontrolnom programe Únie na roky 2021, 2022 a 2023 s cieľom zabezpečiť 
dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov 
rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich 

 
2.11  NOVÉ POTRAVINY A NOVÉ ZLOŽKY POTRAVÍN 

 
2.11.1 Národné právne predpisy  
2.11.1.1 Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/1/2004 - 100, ktorým sa vydáva 
hlava PK SR upravujúca požiadavky na potraviny nového typu. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.068.01.0026.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.068.01.0026.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.068.01.0026.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.173.01.0009.01.SLK&toc=OJ:L:2017:173:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.173.01.0009.01.SLK&toc=OJ:L:2017:173:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.173.01.0009.01.SLK&toc=OJ:L:2017:173:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.173.01.0009.01.SLK&toc=OJ:L:2017:173:TOC


 
  Dátum poslednej aktualizácie: 21.09.2020 

12 

2.11.2 Právne predpisy EÚ 
2.11.2.1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 

2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 
a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001. 

2.11.2.2 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2468 z 20. decembra 2017, ktorým sa 
stanovujú požiadavky administratívneho a vedeckého charakteru na tradičné potraviny 
z tretích krajín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 
o nových potravinách. 

2.11.2.3 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2469 z 20. decembra 2017, ktorým sa 
stanovujú požiadavky administratívneho a vedeckého charakteru v súvislosti so žiadosťami 
uvedenými v článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových 
potravinách. 

2.11.2.4 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa 
zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách v platnom znení. 

2.11.2.4.1 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/478 z 1. apríla 2020, ktorým sa opravuje 
vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových 
potravín, 

2.11.2.5 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/456 z 19. marca 2018 o procedurálnych 
krokoch konzultačného postupu určovania statusu novej potraviny v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách 

2.11.2.6 Rozhodnutia Komisie, ktorými sa povoľuje uvedenie nových potravín na trh 
1. Rozhodnutie Komisie 2000/195/ES z 22. februára 2000, o povolení uvedenia na trh 

"fosfolipidov z vaječného žĺtka" ako novej potraviny alebo novej potravinovej prísady 
súlade v zmysle nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady 

2. Rozhodnutie Komisie 2000/500/ES z 24. júla 2000, o povolení uvedenia na trh "žltých 
tukových nátierok s pridanými fytosterolovými estermi" ako novej potraviny alebo novej 
potravinovej prísady v zmysle nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu  a Rady.  

3. Rozhodnutie Komisie 2001/122/ES z 30. januára 2001, o povolení umiestniť na trh 
prípravok dextran vyrobený prostredníctvom Leuconostoc mesenteroides ako novú 
potravinovú prísadu do pekárenských výrobkov podľa nariadenia (ES)                                    
č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.  

4. Rozhodnutie Komisie 2001/424/ES z 23. mája 2001, ktorým sa povoľuje umiestnenie      
na trh pasterizovaných prípravkov na báze ovocia vyrobených za použitia 
vysokotlakovej pasterizácie podľa nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu 
a Rady.  

5. Rozhodnutie Komisie 2001/721/ES z 25. septembra 2001, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie trehalózy na trh ako novej potraviny alebo novej potravinovej prísady podľa 
nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady. 

6. Rozhodnutie Komisie 2002/150/ES z 15. februára 2002, ktorým sa povoľuje uvedenie  na 
trh koagulovaných zemiakových bielkovín a  ich hydrolyzátov ako nových 
potravinárskych prísad podľa nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady. 

7. Rozhodnutie Komisie 2003/426/ES z 5. júna 2003, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh 
„šťavy noni“ (šťava z ovocia Morinda citrifolia L.) ako nová potravinová prísada, podľa 
nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady. 
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8. Rozhodnutie Komisie 2003/867/ES z 1. decembra 2003, ktorým sa povoľuje uvedenie 
salatrimov na trh ako nových potravinových zložiek, v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

9. Rozhodnutie Komisie 2004/333/ES z 31. marca 2004, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh 
žltých tukových nátierok, šalátových dressingov, mliečnych výrobkov, fermentovaných 
mliečnych výrobkov, sójových nápojov a syrových výrobkov s pridanými 
fytosterolmi/fytostanolmi, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
258/97. 

10. Rozhodnutie Komisie 2004/334/EC z 31. marca 2004, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh 
žltých tukových nátierok, mliečnych výrobkov, jogurtových výrobkov a korenených 
omáčok s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi, v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

11. Rozhodnutie Komisie 2004/335/ES z 31. marca 2004, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh 
mliečnych výrobkov a jogurtových výrobkov s pridanými fytosterolovými estermi,  
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

12. Rozhodnutie Komisie 2004/336/ES z 31. marca 2004, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh 
žltých tukových nátierok, ovocných nápojov na mliečnom základe, jogurtových 
výrobkov a  syrových výrobkov s  pridanými fytosterolmi/fytostanolmi, v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

13. Rozhodnutie Komisie 2004/845/ES z 12. novembra 2004, ktorým sa podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 povoľuje uvedenie na trh mliečnych 
nápojov s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi ako nových potravín alebo nových 
prídavných látok. 

14. Rozhodnutie Komisie 2005/457/ES zo 4. apríla 2005, ktorým sa povoľuje uvedenie 
izomaltulózy na trh ako novej potraviny alebo novej zložky potravín v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.  

15. Rozhodnutie Komisie 2005/581/ES z 25. júla 2005, ktorým sa povoľuje uvedenie  
izomaltulózy na trh ako novej potraviny alebo novej zložky potravín v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

16. Rozhodnutie Komisie 2006/68/ES z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie  
potravín a  zložiek potravín získaných z  geneticky modifikovanej kukurice línie MON 
863 na trh ako nových potravín alebo nových zložiek potravín v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

17. Rozhodnutie Komisie 2006/69/ES z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie  
potravín a  zložiek potravín získaných z  geneticky modifikovanej Roundup Ready 
kukurice línie GA21 na trh ako nových potravín alebo nových zložiek potravín v zmysle 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

18. Rozhodnutie Komisie 2006/58/ES z 24. januára 2006, ktorým sa podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 povoľuje uvedenie ražného chleba 
s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi na trh ako nových potravín alebo nových 
potravinových látok.  

19. Rozhodnutie Komisie 2006/59/ES z 24. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie 
ražného chleba s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi na trh ako nových potravín alebo 
nových prídavných látok v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 258/97. 

20. Rozhodnutie Komisie 2006/720/ES z 23. októbra 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie 
diacylglycerolového oleja rastlinného pôvodu na trh ako novej potraviny v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

21. Rozhodnutie Komisie 2006/722/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa povoľuje uviesť na trh 
„repkový olej s vysokým obsahom nezmydliteľného podielu“ ako novú zložku potravín 
v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0058:EN:NOT
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22. Rozhodnutie Komisie 2006/723/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa povoľuje uviesť na trh  
olej z kukuričných klíčkov s  vysokým obsahom nezmydliteľného podielu ako novú zložku 
potravín v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

23. Rozhodnutie Komisie 2007/343/ES z 15. mája 2007, ktorým sa povoľuje uvedenie oleja 
obohateného fytosterolmi/fytostanolmi ako novej zložky potravín na trh v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

24. Rozhodnutie Komisie 2008/36/ES z 10. januára 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie 
ryžových nápojov s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi ako nových potravín na trh 
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

25. Rozhodnutie Komisie 2008/413/ES z 26. mája 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie alfa-
cyklodextrínu ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

26. Rozhodnutie Komisie 2008/558/ES z 27.júna 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie 
rafinovaného oleja z hadinca skorocelového ako novej zložky potravín na trh v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

27. Rozhodnutie Komisie 2008/575/ES z 27. júna 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie sušenej 
dužiny plodov baobabu na trh ako novej zložky potravín v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

28. Rozhodnutie Komisie 2008/968/ES z 12. decembra 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie 
oleja s vysokým obsahom kyseliny arachidónovej z huby Mortierella alpina ako novej 
zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 258/97. 

29. Rozhodnutie Komisie 2008/985/ES z 15. decembra 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie 
listov Morinda citrifolia ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

30. Rozhodnutie Komisie  2009/345/ES z 22. apríla 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie 
vitamínu K 2 (menachinón) z Bacillus subtilis natto ako novej zložky potravín na trh 
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

31. Rozhodnutie Komisie 2009/344/ES z 22. apríla 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie 
proteínu modifikujúceho štruktúru ľadu typu III HPLC 12 ako novej zložky potravín na 
trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

32. Rozhodnutie Komisie 2009/348/ES z 23. apríla 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie 
lykopénu ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 258/97. 

33. Rozhodnutie Komisie 2009/355/ES z 28. apríla 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie 
lykopénového oleorezínu z rajčiakov ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

34. Rozhodnutie Komisie 2009/365/ES z 28. apríla 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie 
lykopénu z Blakeslea trispora ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.  

35. Rozhodnutie Komisie 2009/362/ES z 30. apríla 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie 
lykopénu ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 258/97.  

36. Rozhodnutie Komisie 2009/752/ES z 12. októbra 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie na 
trh lipidového extraktu z pancierovky antarktickej Euphausia superba ako novej zložky 
potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97  

37. Rozhodnutie Komisie 2009/777/ES z 21. októbra 2009 o rozšírení použitia riasového 
oleja z mikrorias Ulkenia sp. ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

38. Rozhodnutie Komisie 2009/826/ES z 13. októbra 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie na 
trh extraktu z listov lucerny (Medicago sativa) ako novej potraviny alebo novej zložky 
potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0723:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_129/l_12920070517en00630066.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_129/l_12920070517en00630066.pdf
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39. Rozhodnutie Komisie 2009/827/ES z 13. októbra 2009,  ktorým sa povoľuje uvedenie na 
trh semena šalvie (Salvia hispanica) ako novej zložky potravín v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97  

40. Rozhodnutie Komisie 2010/228/EÚ z z 21. apríla 2010, ktorým sa povoľuje umiestnenie 
pyré a koncentrátu z ovocia Morinda citrifolia ako novej zložky potravín na trh v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97  

41. Rozhodnutie Komisie 2010/331/EÚ zo 14. júna 2010, ktorým sa povoľuje uvedenie 
nátrium-feredetátu ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 258/97  

42. Rozhodnutie Komisie 2011/73/EÚ z 2. februára 2011, ktorým sa povoľuje umiestnenie 
mycéliového extraktu z Lentinula edodes (huba Shiitake) na trh ako novej zložky 
potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97  

43. Rozhodnutie Komisie 2011/76/EÚ z 2. februára 2011, ktorým sa povoľuje umiestnenie 
chitínglukánu z Aspergillus niger na trh ako novej zložky potravín v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97  

44. Rozhodnutie Komisie 2011/80/EÚ zo 4. februára 2011, ktorým sa povoľuje umiestnenie 
peptidového výrobku z rýb (Sardinops sagax) na trh ako novej zložky potravín v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97  

45. Rozhodnutie Komisie č. 2011/320/EÚ z 27. mája 2011, ktorým sa povoľuje uvedenie 
pikolinátu chromitého ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

46. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/494/EÚ z 5. augusta 2011, ktorým sa povoľuje 
uvedenie fosfátovaného kukuričného škrobu ako novej zložky potravín na trh v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

47. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/497/EÚ z 9. augusta 2011, ktorým sa povoľuje 
uvedenie výťažku z fermentovaných čiernych (sójových) bôbov ako novej zložky 
potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

48. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/513/EU z 19. augusta 2011, ktorým sa povoľuje 
uvedenie fosfatidylserínu zo sójových fosfolipidov ako novej zložky potravín na trh 
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 
- opravené a doplnené nasledovnými korigendami 

- Korigendum, Ú. v. ES L 230, 7. 9. 2011, s. 78 
49. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/761/EÚ z 24. novembra 2011, ktorým sa 

povoľuje uvedenie flavonoidov z Glycyrrhiza glabra L. na trh ako novej zložky potravín 
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

50. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/762/EÚ z 24. novembra 2011, ktorým sa 
povoľuje uvedenie kvasnicových betaglukánov ako novej zložky potravín na trh v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

51. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2012/461/EÚ z 3. augusta 2012, ktorým sa povoľuje 
uvedenie nového základu žuvacej gumy ako novej zložky potravín na trh v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a ktorým sa zrušuje 
vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/882/EÚ 

52. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č.2012/288/EÚ z 1. júna 2012, ktorým sa povoľuje 
uvedenie gama-cyklodextrínu ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

53. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2012/727/EÚ z 22. novembra 2012, ktorým sa 
povoľuje uvedenie bovinného laktoferínu ako novej zložky potravín na trh v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (FrieslandCampina) 

54. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2012/726/EÚ z 22. novembra 2012, ktorým sa 
povoľuje uvedenie dihydrokapsiátu ako novej zložky potravín na trh v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 
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55. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2012/725/EÚ z 22. novembra 2012, ktorým sa 
povoľuje uvedenie bovinného laktoferínu ako novej zložky potravín na trh v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Morinaga) 

56. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2013/49/EÚ  z 22. januára 2013, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie syntetického zeaxantínu ako novej zložky potravín na trh v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

57. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č.2013/50/EÚ z 22. januára 2013, ktorým sa povoľuje 
rozšírenie používania semena šalvie (Salvia hispanica) ako novej zložky potravín v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

58. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2013/705/EÚ z 29. novembra 2013, ktorým sa 
povoľuje umiestnenie výťažku z kohútieho hrebeňa ako novej zložky potravín na trh 
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

59. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/154/EU z 19. marca 2014, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie na trh glukozamínovej soli kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej ako 
novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

60. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/155/EU z 19. marca 2014, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie oleja zo semien koriandra ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97  

61. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/396/EÚ  z 24. júna 2014, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie pekárskeho droždia (Saccharomyces cerevisiae) ošetreného UV na trh ako 
novej zložky potravín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

62. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/423/EÚ z 1. júla 2014, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie citikolínu ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 258/97  

63. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/424/EÚ z 1. júla 2014 ktorým sa povoľuje 
umiestnenie bielkoviny repky olejnej na trh ako novej zložky potravín v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

64. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/463/EÚ  zo 14. júla 2014, o povolení na 
umiestnenie oleja z mikro-rias Schizochytrium sp. na trh ako novej zložky potravín podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97, ktorým sa zrušujú rozhodnutia 
2003/427/ES a 2009/778/ES 

65. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/890/EÚ z 8. decembra 2014, ktorým sa 
povoľuje umiestnenie šalviového oleja (Salvia hispanica) ako novej zložky potravín na trh 
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

66. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/905/EÚ z 11. decembra 2014, ktorým sa 
povoľuje umiestnenie kopolyméru metyl-vinyl-éteru a anhydridu kyseliny maleínovej 
ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 258/97 

67. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/907/EÚ z 11. decembra 2014, ktorým sa 
povoľuje umiestnenie baktérie Clostridium butyricum (CBM 588) ako novej zložky 
potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

68. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/916/EÚ z 15. decembra 2014, ktorým sa 
opravuje príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/154/EÚ, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie na trh glukozamínovej soli kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej ako 
novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

69. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/545 z 31. marca 2015 o povolení 
umiestnenia oleja z mikrorias Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) ako novej zložky 
potravín na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

70. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/546 z 31. marca 2015 o povolení rozšíriť 
použitie oleja z mikrorias Schizochytrium sp. s vysokým obsahom DHA a EPA ako novej 
zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.085.01.0010.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.085.01.0010.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.085.01.0010.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.085.01.0013.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.085.01.0013.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.085.01.0013.01.SLK
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71. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1290, z 23. júla 2015, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie rafinovaného oleja zo semien Buglossoides arvensis ako novej zložky 
potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

72. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1291 z 23. júla 2015, ktorým sa povoľuje 
umiestňovať na trh tepelne ošetrené mliečne výrobky fermentované baktériami 
Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) ako novú potravinu podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

73. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1213 z 22. júla 2015, ktorým sa povoľuje 
rozšírenie použitia flavonoidov z Glycyrrhiza glabra L. ako novej zložky potravín podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

74. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/375 z 11. marca 2016, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie lakto-N-neotetraózy ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

75. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/376 z 11. marca 2016, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie 2′-O-fukozyllaktózy ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

76. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/398 zo 16. marca 2016, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie chleba ošetreného UV žiarením ako novej potraviny na trh v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

77. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/598 zo 14. apríla 2016, ktorým sa povoľuje 
rozšírenie použitia lipidového extraktu z pancierovky antarktickej (Euphausia superba) 
ako novej zložky potravín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

78. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1189 z 19. júla 2016, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie mlieka ošetreného UV žiarením ako novej potraviny na trh v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

79. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1190 z 19. júla 2016, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie trans-resveratrolu ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/9 

80. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1344 zo 4. augusta 2016, ktorým sa 
povoľuje umiestnenie organického kremíka (methylsilanetriol) ako novej prídavnej látky 
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

81. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/115 z 20. januára 2017, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie výťažku z fermentovaných sójových bôbov ako novej prídavnej látky na trh 
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

82. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/450 z 13. marca 2017, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie laktitolu ako novej prídavnej látky na trh v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

83. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1281 z 13. júla 2017, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie L-ergotioneínu ako novej prídavnej látky na trh v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97  

84. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1387 z 24. júla 2017, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie enzymatického prípravku z prolyl oligopeptidázy vyrobeného z geneticky 
modifikovaného kmeňa Aspergillus niger ako novej zložky potravín na trh v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

85. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2078 z 10. novembra 2017, ktorým sa 
povoľuje rozšírenie použitia kvasnicových betaglukánov ako novej zložky potravín 
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

86. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2079 z 10. novembra 2017, ktorým sa 
povoľuje umiestnenie extraktu s vysokým obsahom taxifolínu na trh ako novej zložky 
potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

87. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2201 z 27. novembra 2017, ktorým sa 
povoľuje umiestniť na trh 2′-fukozyllaktózu produkovanú s použitím baktérie Escherichia 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.184.01.0065.01.SLK&toc=OJ:L:2017:184:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.184.01.0065.01.SLK&toc=OJ:L:2017:184:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.184.01.0065.01.SLK&toc=OJ:L:2017:184:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.313.01.0005.01.SLK&toc=OJ:L:2017:313:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.313.01.0005.01.SLK&toc=OJ:L:2017:313:TOC
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coli (kmeň BL21) ako novú zložku potravín podľa nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 258/97 

88. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2353 zo 14. decembra 2017, ktorým sa 
povoľuje umiestnenie oleja z Calanus finmarchicus ako novej prídavnej látky na trh 
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

89. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2354 zo 14. decembra 2017, ktorým sa 
povoľuje rozšírenie používania semien šalvie (Salvia hispanica) ako novej zložky potravín 
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

90. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2355 zo 14. decembra 2017, ktorým sa 
povoľuje umiestnenie húb ošetrených UV žiarením ako novej potraviny na trh v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

91. 2.7.2.93. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2373 zo 14. decembra 2017, 
ktorým sa povoľuje umiestnenie hydroxytyrozolu ako novej prídavnej látky na trh 
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

92. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2375 z 15. decembra 2017, ktorým sa 
povoľuje umiestnenie kyseliny N-acetyl-D-neuramínovej ako novej prídavnej látky na trh 
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

93. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/460 z 20. marca 2018, ktorým sa podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie 
florotanínov Ecklonia cava na trh ako novej potraviny a mení vykonávacie nariadenie 
Komisie (EÚ) 2017/2470  

94. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/461 z 20. marca 2018, ktorým sa podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje rozšírenie 
používania extraktu s vysokým obsahom taxifolínu ako novej potraviny a mení 
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470  

95. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/462 z 20. marca 2018, ktorým sa podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje rozšírenie 
používania L-ergotioneínu ako novej potraviny a mení vykonávacie nariadenie Komisie 
(EÚ) 2017/2470 

96. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/469 z 21. marca 2018, ktorým sa podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie 
extraktu z troch rastlinných koreňov (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa 
Turcz. a Angelica gigas Nakai) ako novej potraviny na trh a ktorým sa mení vykonávacie 
nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

97. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/991 z 12. júla 2018, ktorým sa podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie 
hydrolyzátu lyzozýmu z bielkov slepačích vajec na trh ako novej potraviny a mení 
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

98. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1011 zo 17. júla 2018, ktorým sa povoľuje 
rozšírenie množstva použitia húb ošetrených UV žiarením ako novej potraviny podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie 
nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

99. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1032 z 20. júla 2018, ktorým sa povoľuje 
rozšírenie použitia oleja z mikrorias Schizochytrium sp. ako novej potraviny podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie 
nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

100. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1023 z 23. júla 2018, ktorým sa opravuje 
vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových 
potravín 
- Vzhľadom na počet opráv, je vhodné nahradiť celú prílohu k vykonávaciemu 

nariadeniu (EÚ) 2017/2470. Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 2017/2470 
sa preto nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.185.01.0009.01.SLK&toc=OJ:L:2018:185:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.185.01.0009.01.SLK&toc=OJ:L:2018:185:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.185.01.0009.01.SLK&toc=OJ:L:2018:185:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.185.01.0009.01.SLK&toc=OJ:L:2018:185:TOC
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- Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom 
vestníku Európskej únie. 

101. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1122 z 10. augusta 2018, ktorým sa 
povoľuje umiestnenie disodnej soli pyrolochinolínchinónu na trh ako novej potraviny 
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

102. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1123 z 10. augusta 2018, ktorým sa 
povoľuje umiestnenie 1-metylnikotínamidchloridu na trh ako novej potraviny podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie 
nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

103. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1132 z 13. augusta 2018, ktorým sa 
povoľuje zmena názvu a špecifických požiadaviek na označovanie novej potraviny 
syntetický zeaxantín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 
a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470  

104. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1133 z 13. augusta 2018, ktorým sa 
povoľuje umiestnenie sušených nadzemných častí Hoodia parviflora na trh ako novej 
potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa 
mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

105. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1293 z 26. septembra 2018, ktorým sa 
mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, pokiaľ ide o podmienky používania novej 
potraviny laktitol 

106. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1631 z 30. októbra 2018, ktorým sa 
povoľuje umiestnenie extraktu z brusníc v prášku na trh ako novej potraviny podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie 
nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470  

107. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1632 z 30. októbra 2018, ktorým sa 
povoľuje umiestnenie zásaditého bielkovinového izolátu zo srvátky z kravského mlieka 
na trh ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470  

108. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1633 z 30. októbra 2018, ktorým sa 
povoľuje umiestnenie rafinovaného peptidového koncentrátu z kreviet na trh ako novej 
potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa 
mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

109. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1647 z 31. októbra 2018, ktorým sa podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie 
hydrolyzátu vaječnej membrány na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

110. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1648 z 29. októbra 2018, ktorým sa podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie xylo-
oligosa-charidov na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie 
Komisie (EÚ) 2017/2470 

111. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1991 z 13. decembra 2018, ktorým sa 
povoľuje umiestnenie bobuľových plodov Lonicera caerulea L. na trh ako tradičnej 
potraviny z tretej krajiny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470 

112. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2016 z 18. decembra 2018, ktorým sa 
povoľuje umiestnenie olúpaných zŕn Digitaria exilis na trh ako tradičnej potraviny 
z tretej krajiny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 
a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

113. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2017 z 18. decembra 2018, ktorým sa 
povoľuje umiestnenie sirupu zo Sorghum bicolor (L.) Moench na trh ako tradičnej 
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potraviny z tretej krajiny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

114. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/108 z 24. januára 2019, ktorým sa 
povoľuje zmena špecifikácií novej zložky potravín lipidového extraktu z pancierovky 
antarktickej (Euphausia superba) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

115. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/109 z 24. januára 2019, ktorým sa 
povoľuje rozšírenie používania oleja zo Schizochytrium sp. ako novej potraviny podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a mení vykonávacie 
nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

116. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/110 z 24. januára 2019, ktorým sa podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje rozšírenie použitia 
oleja zo semien Allanblackia ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie 
nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

117. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/387 z 11. marca 2019, ktorým sa povoľuje 
rozšírenie použitia oleja zo Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) ako novej potraviny a 
zmena názvu a špecifických požiadaviek na označovanie oleja zo Schizochytrium sp. 
(ATCC PTA- 9695) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 
a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470  

118. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/388 z 11. marca 2019, ktorým sa povoľuje 
zmena špecifikácií novej potraviny 2′-fukozyllaktóza produkovanej s použitím baktérie 
Escherichia coli K-12 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a 
ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

119. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/456 z 20. marca 2019, ktorým sa povoľuje 
zmena špecifikácií novej potraviny olej zo semien koriandra (Coriandrum sativum) 
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

120. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/760 z 13. mája 2019, ktorým sa podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie 
biomasy kvasiniek Yarrowia lipolytica na trh ako novej potraviny a mení vykonávacie 
nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

121. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1272 z 29. júla 2019, ktorým sa opravuje 
vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových 
potravín, a vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/2078, ktorým sa povoľuje rozšírenie 
použitia kvasnicových betaglukánov ako novej zložky potravín v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

122. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1294 z 1. augusta 2019, ktorým sa podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie 
betaínu na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie 
(EÚ) 2017/2470 

123. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1314 z 2. augusta 2019, ktorým sa 
povoľuje zmena špecifikácií novej potraviny lakto-N-neotetraózy produkovanej 
kmeňom K-12 baktérií Escherichia coli podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

124. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1686 z 8. októbra 2019, ktorým sa 
povoľuje rozšírenie použitia zásaditého bielkovinového izolátu zo srvátky z kravského 
mlieka na trh ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

125. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1976 z 25. novembra 2019, ktorým sa 
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie 
fenylkapsaicínu na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie 
Komisie (EÚ) 2017/2470 
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126. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1979 z 26. novembra 2019, ktorým sa 
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie 
zmesi 2’-fukozyllaktózy/difukozyllaktózy na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

127. Vykonávacie nariadenie Komisie (EU) 2019/2165 zo 17. decembra 2019, ktorým sa 
povoľuje zmena špecifikácií novej potraviny olej zo semien koriandra (Coriandrum 
sativum) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa 
mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

128. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/16 z 10. januára 2020, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie nikotínamidribozid-chloridu na trh ako novej potraviny podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie 
Komisie (EÚ) 2017/2470 

129. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/24 z 13. januára 2020, ktorým sa povoľuje 
rozšírenie používania semien šalvie aztéckej (Salvia hispanica) ako novej potraviny 
a zmena podmienok používania semien šalvie aztéckej (Salvia hispanica) a špecifických 
požiadaviek na ich označovanie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

130. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/206 zo 14. februára 2020, ktorým sa 
povoľuje umiestnenie dužiny plodu, šťavy z dužiny, koncentrovanej šťavy z dužiny 
kakaovníka pravého Theobroma cacao L. na trh ako tradičnej potraviny z tretej krajiny 
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470 

131. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/443 z 25. marca 2020, ktorým sa povoľuje 
zmena špecifikácií novej potraviny – extraktu z pšeničných (Triticum aestivum) klíčkov 
s vysokým obsahom spermidínu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

132. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/478 z 1. apríla 2020, ktorým sa opravuje 
vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových 
potravín 

133. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/484 z 2. apríla 2020, ktorým sa podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie lakto-
N-tetraózy na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie 
(EÚ) 2017/2470 

134. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/500 zo 6. apríla 2020, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie čiastočne odtučnených práškov zo semien šalvie aztéckej (Salvia 
hispanica) ako nových potravín na trh Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

135. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/916 z 1. júla 2020, ktorým sa podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje rozšírenie 
používania xylo-oligosacharidov ako novej potraviny a mení vykonávacie nariadenie 
Komisie (EÚ) 2017/2470 

136. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/917 z 1. júla 2020, ktorým sa v zmysle 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestňovať na trh 
nálev z listov kávovníka Coffea arabica L. a/alebo Coffea canephora Pierre ex A. 
Froehner ako tradičnú potravinu z tretej krajiny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie 
(EÚ) 2017/2470 

137. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/973 zo 6. júla 2020, ktorým sa povoľuje 
zmena podmienok používania novej potraviny „proteínový extrakt z bravčových 
obličiek“ a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470 

138. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1163 zo 6. augusta 2020, ktorým sa 
povoľuje umiestnenie prášku z húb s obsahom vitamínu D2 na trh ako novej potraviny 
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podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 
 

2.11.2.7 Rozhodnutia Komisie, ktorými sa zamieta uvedenie nových potravín na trh 
1. Rozhodnutie Komisie 2000/196/ES z 22. februára 2000, ktorým sa odmieta uvedenie  na 

trh Stevia rebaudiana Bertoni: rastlín a sušených listov ako novej potraviny alebo novej 
potravinovej prísady v zmysle nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady. 

2. Rozhodnutie Komisie 2001/17/ES z 19. decembra 2000 o odmietnutí umiestnenia na trh 
„Nangajských orechov (Canarium indicum L.)“ ako novej potraviny alebo novej 
potravinovej prísady v zmysle nariadenia (ES), č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady. 

3. Rozhodnutie Komisie 2005/580/ES z 25. júla 2005, ktorým sa zamieta uvedenie betaínu 
na trh ako novej potraviny alebo novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

4. Rozhodnutie Komisie 2008/279/ES z 28. marca 2008, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 
2006/69/ES z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh potravín a zložiek 
potravín vyrobených z geneticky modifikovanej Roundup Ready  kukurice línie GA21 na 
trh ako nových potravín alebo nových zložiek potravín podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

 
ZOZNAM ROZHODNUTÍ KOMISIE O  NOVÝCH POTRAVINÁCH A  POTRAVINOVÝCH ZLOŽKÁCH je 
uverejnený na www.europa.eu.int konkrétne 
http://europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/novelfood/authorisations_en.htm 
 
ZOZNAM PODANÝCH ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE NOVÝCH POTRAVÍN V  EÚ (LIST  OF  APPLICATIONS)  
A ZOZNAM NOTIFIKÁCIÍ NOVÝCH POTRAVÍN V EÚ (LIST OF NOTIFICATIONS) je uverejnený na   
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/index_en.htm 
 
 
2.12  PRÍRODNÁ MINERÁLNA VODA, PRAMENITÁ VODA A BALENÁ PITNÁ VODA 

 
2.12.1 Národné právne predpisy  
2.12.1.1 Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva 
hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, 
pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení neskorších predpisov (v znení č. 16798/2004-
OAP, č. 18794/2010-OL). 

2.12.1.2 OPATRENIE Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 26/2017 z 9. októbra 
2017, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004, č. 608/9/2004 – 100, 
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú 
minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení neskorších predpisov  

 nadobudlo účinnosť 1. novembra 2017. 
 

2.12.2 Právne predpisy EÚ 
2.12.2.1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 115/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa stanovujú 

podmienky používania aktivovaného oxidu hlinitého na odstraňovanie fluoridu z prírodných 
minerálnych vôd a pramenitých vôd. 

  

http://www.europa.eu.int/
http://europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/novelfood/authorisations_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/index_en.htm
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2.13  POTRAVINY OŠETRENÉ IONIZUJÚCIM ŽIARENÍM 
 

2.13.1 Národné právne predpisy  
2.13.1.1 Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo 

17. decembra 2003 č. 3757/2003 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR 
upravujúca potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením. 
 

2.13.2 Právne predpisy EÚ 
2.13.2.1 Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2002/840/ES z 23. októbra 2002,ktorým sa prijíma 

zoznam zariadení schválených na ožarovanie potravín v tretích krajinách v platnom znení. 

 
2.14  OZNAČOVANIE POTRAVÍN  

 
2.14.1 Národné právne predpisy  
2.14.1.1 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

č. 243/2015 Z. z. o požiadavkách na označovanie potravín v znení neskorších predpisov 
(v znení 81/2018 Z. z.). 

2.14.1.2 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 
11. júna 2014 č. 164/2014 o podmienkach používania dobrovoľného označovania potravín 
obsahujúcich glykozidy steviolu a ich použitie na reklamné a marketingové účely a ich 
propagáciu. 
 

2.14.2 Právne predpisy EÚ 
2.14.2.1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 

o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa 
zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 
1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 
2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 v platnom znení. 

2.14.2.2 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/775 z 28. mája 2018, ktorým sa stanovujú 
pravidlá uplatňovania článku 26 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o pravidlá 
uvádzania krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu základnej zložky potraviny 
- Uplatňuje sa od 1. apríla 2020 

2.14.2.3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 
o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách v platnom znení. 

2.14.2.4 Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/343 z 28. februára 2019, ktorým sa stanovujú výnimky 
z článku 1 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových 
a zdravotných tvrdeniach o potravinách na používanie určitých druhových opisov. 

2.14.2.5 Nariadenie Komisie (ES) č. 353/2008 z 18. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú 
vykonávacie predpisy vzťahujúce sa na povoľovanie zdravotných tvrdení uvedené v článku 15 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 v platnom znení. 

2.14.2.6 Nariadenie Komisie (ES) č. 983/2009 z 21. októbra 2009 o povolení a zamietnutí 
povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika 
ochorenia a na vývoj a zdravie detí v platnom znení.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.131.01.0008.01.SLK&toc=OJ:L:2018:131:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.131.01.0008.01.SLK&toc=OJ:L:2018:131:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.131.01.0008.01.SLK&toc=OJ:L:2018:131:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.131.01.0008.01.SLK&toc=OJ:L:2018:131:TOC
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2.14.2.7 Nariadenie Komisie (ES) č. 984/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa zamieta povolenie 
určitých zdravotných tvrdení o potravinách iných ako tých, ktoré odkazujú na zníženie rizika 
ochorenia a na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.8 Nariadenie Komisie (ES) č. 1167/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zamieta 
povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika 
ochorenia a na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.9 Nariadenie Komisie (ES) č. 1168/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zamieta 
povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách iného ako tie, ktoré odkazujú na zníženie 
rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.10 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 375/2010 z 3. mája 2010 o zamietnutí povolenia 
zdravotného tvrdenia o potravinách iného ako také, ktoré odkazujú na zníženie rizika 
ochorenia a na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.11 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 382/2010 z 5. mája 2010 o zamietnutí povolenia určitých 
iných zdravotných tvrdení o potravinách ako tých, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia 
a na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.12 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 383/2010 z 5. mája 2010 o zamietnutí povolenia iného 
zdravotného tvrdenia o potravinách ako toho, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia 
a na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.13 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 384/2010 z 5. mája 2010 o povolení a zamietnutí 
povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika 
ochorenia a na vývoj a zdravie detí v platnom znení. 

2.14.2.14 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 957/2010 z 22. októbra 2010 o povolení a zamietnutí 
povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika 
ochorenia a na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.15 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 958/2010 z 22. októbra 2010 o zamietnutí povolenia 
zdravotného tvrdenia o potravinách iného, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika 
ochorenia a na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.16 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1161/2010 z 9. decembra 2010 o zamietnutí povolenia 
zdravotného tvrdenia o potravinách iného ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika 
ochorenia a na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.17 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1162/2010 z 9. decembra 2010, ktorým sa zamieta 
povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika 
ochorenia a na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.18 Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2010/770/EÚ z 13. decembra 2010, ktorým sa mení 
a dopĺňa rozhodnutie 2009/980/EÚ, pokiaľ ide o podmienky použitia povoleného 
zdravotného tvrdenia o účinku vo vode rozpustného paradajkového koncentrátu na 
zhlukovanie krvných doštičiek. 

2.14.2.19 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2011 zo 4. mája 2011 o zamietnutí povolenia určitých 
zdravotných tvrdení o potravinách iných ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia 
a na vývoj a zdravie detí. 
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2.14.2.20 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 440/2011 zo 6. mája 2011 o povolení a zamietnutí 
povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.21 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 665/2011 z 11. júla 2011 o povolení a zamietnutí 
povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika 
ochorenia. 

2.14.2.22 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 666/2011 z 11. júla 2011 o zamietnutí povolenia určitých 
zdravotných tvrdení o iných potravinách, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika 
ochorenia a na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.23 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1160/2011 zo 14. novembra 2011 o povolení a zamietnutí 
povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika 
ochorenia. 

2.14.2.24 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1170/2011 zo 16. novembra 2011 o zamietnutí povolenia 
určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia. 

2.14.2.25 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1171/2011 zo 16. novembra 2011 o zamietnutí povolenia 
určitých zdravotných tvrdení o iných potravinách, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika 
ochorenia a na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.26 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 378/2012 z 3. mája 2012, ktorým sa zamieta povolenie 
určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na 
vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.27 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 379/2012 z 3. mája 2012 o zamietnutí povolenia určitých 
zdravotných tvrdení o iných potravinách, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika 
ochorenia a na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.28 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2012 zo 16. mája 2012 o povolení určitých 
zdravotných tvrdení o iných potravinách, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika 
ochorenia a na vývoj a zdravie detí v platnom znení. 

2.14.2.29 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1048/2012 z 8. novembra 2012 o povolení zdravotného 
tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia. 

2.14.2.30 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2013 z 20. septembra 2013, ktorým sa stanovujú 
pravidlá uplatňovania týkajúce sa používania druhových opisov (pomenovaní). 

2.14.2.31 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1017/2013 z 23. októbra 2013, ktorým sa zamieta 
povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na 
zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.32 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1066/2013 z 30. októbra 2013, ktorým sa zamieta 
povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na 
zníženie rizika ochorenia a na vývin a zdravie detí. 

2.14.2.33 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 155/2014 z 19. februára 2014, ktorým sa zamieta 
povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tie, ktoré odkazujú na 
zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí  
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2.14.2.34 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 175/2014 z 25. februára 2014, ktorým sa zamieta 
povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tie, ktoré odkazujú na 
zníženie rizika ochorenia a na vývin a zdravie detí 

2.14.2.35 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 665/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o podmienky 
používania nepovinného výrazu kvality „horský výrobok“. 

2.14.2.36 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 828/2014 z 30. júla 2014 o požiadavkách na 
poskytovanie informácií spotrebiteľom o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu 
v potravinách 

2.14.2.37 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1135/2014 z 24. októbra 2014 o povolení zdravotného 
tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia. 

2.14.2.38 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1154/2014 z 29. októbra 2014, ktorým sa zamieta 
povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tie, ktoré odkazujú na 
zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.39 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1226/2014 zo 17. novembra 2014 o povolení zdravotného 
tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia. 

2.14.2.40 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1228/2014 zo 17. novembra 2014, ktorým sa povoľujú 
a ktorým sa zamietajú určité zdravotné tvrdenia o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie 
rizika ochorenia. 

2.14.2.41 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1229/2014 zo 17. novembra 2014, ktorým sa zamieta 
povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tie, ktoré odkazujú na 
zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.42 Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/8 zo 6. januára 2015, ktorým sa zamieta povolenie 
určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie 
rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.43 Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/391 z 9. marca 2015, ktorým sa zamieta povolenie 
určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.44 Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/402 z 11. marca 2015, ktorým sa zamieta povolenie 
určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika 
ochorenia a na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.45 Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1041 z 30. júna 2015, ktorým sa zamieta povolenie 
určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie 
rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.46 Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1052 z 1. júla 2015, ktorým sa zamieta povolenie 
určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia. 

2.14.2.47 Nariadenie Komisie č.(EÚ) 2015/1898 z 21. októbra 2015, ktorým sa zamieta 
povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách iného ako tie, ktoré odkazujú na zníženie 
rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.307.01.0023.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.307.01.0023.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.331.01.0003.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.331.01.0003.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.331.01.0008.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.331.01.0008.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.331.01.0008.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.003.01.0006.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.003.01.0006.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.003.01.0006.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.277.01.0013.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.277.01.0013.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.277.01.0013.01.SLK
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2.14.2.48 Nariadenie Komisie č. (EÚ) 2015/1886 z 20. októbra 2015, ktorým sa zamieta 
povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.49 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/371 z 15. marca 2016, ktorým sa zamieta povolenie 
určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie 
rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.50 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/372 z 15. marca 2016, ktorým sa zamieta povolenie 
určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia. 

2.14.2.51 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/862 z 31. mája 2016, ktorým sa zamieta 
povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách, iného ako tie, ktoré odkazujú na zníženie 
rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.52 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1379 zo 16. augusta 2016, ktorým sa zamieta 
povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na 
zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.53 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1381 zo 16. augusta 2016, ktorým sa zamieta 
povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.54 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1389 zo 17. augusta 2016, ktorým sa povoľuje 
zdravotné tvrdenie o potravinách, ktoré odkazuje na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.55 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1390 zo 17. augusta 2016, ktorým sa zamieta 
povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.56 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1411 z 24. augusta 2016, ktorým sa zamieta povolenie 
určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie 
rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.57 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1412 z 24. augusta 2016, ktorým sa zamieta povolenie 
zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia. 

2.14.2.58 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/236 z 10. februára 2017, ktorým sa zamieta povolenie 
zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia. 

2.14.2.59 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1200 z 5. júla 2017, ktorým sa zamieta povolenie 
určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie 
rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.60 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1201 z 5. júla 2017, ktorým sa zamieta povolenie 
zdravotného tvrdenia o potravinách, iného ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika 
ochorenia a na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.61 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1202 z 5. júla 2017, ktorým sa zamieta povolenie 
určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie 
rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.62 Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/199 z 9. februára 2018, ktorým sa zamieta povolenie 
iného zdravotného tvrdenia o potravinách, ako je tvrdenie o znížení rizika ochorenia 
či tvrdenie, ktoré odkazuje na vývoj a zdravie detí. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.276.01.0052.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.276.01.0052.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.223.01.0055.01.SLK&toc=OJ:L:2016:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.223.01.0055.01.SLK&toc=OJ:L:2016:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.230.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2016:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.230.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2016:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.230.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2016:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.230.01.0006.01.SLK&toc=OJ:L:2016:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.230.01.0006.01.SLK&toc=OJ:L:2016:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.173.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2017:173:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.173.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2017:173:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.173.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2017:173:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.173.01.0004.01.SLK&toc=OJ:L:2017:173:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.173.01.0004.01.SLK&toc=OJ:L:2017:173:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.173.01.0004.01.SLK&toc=OJ:L:2017:173:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.173.01.0006.01.SLK&toc=OJ:L:2017:173:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.173.01.0006.01.SLK&toc=OJ:L:2017:173:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.173.01.0006.01.SLK&toc=OJ:L:2017:173:TOC
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2.14.2.63 Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/290 z 26. februára 2018, ktorým sa mení nariadenie 
(ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu glycidylesterov mastných kyselín 
v rastlinných olejoch a tukoch, počiatočnej dojčenskej výžive, následnej dojčenskej výžive 
a v potravinách na osobitné lekárske účely určených pre dojčatá a malé deti. 

2.14.2.64 Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1555 z 17. októbra 2018, ktorým sa zamieta povolenie 
určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia  

2.14.2.65 Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1556 zo 17. októbra 2018, ktorým sa zamieta 
povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na 
zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí. 

2.14.2.66 Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/651 z 24. apríla 2019, ktorým sa zamieta povolenie 
zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na vývoj a zdravie detí. 

 
2.15  VŠEOBECNÁ HYGIENA POTRAVÍN  

 
2.15.1 Národné právne predpisy  
2.15.1.1 Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007- OL, ktorým sa vydáva 
hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na 
konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarni a niektoré osobitné 
požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva 
potravín 
- Výnos MP SR a MZ SR č. 981/1996-100 z 20.mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť 

a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti PK SR v znení neskorších predpisov (v znení 
č.328/2004-100, č. 07174/2005-SL). 

- Od 15. januára 2008 boli § 11 až 82 zrušené a nahradené novým Výnosom Ministerstva 
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 
z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu 
Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie 
a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu 
a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín. 

- V účinnosti zostávajú len § 83 až 117 uvedeného výnosu. 
 

2.15.1.2 Výnos MP SR a MZ SR zo 16.decembra 1997 č. 557/1998-100, ktorým sa dopĺňa výnos 
MP SR a MZ SR , ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti PK SR 
v znení neskorších predpisov (v znení č. 154/2004 – 100). 

2.15.1.3 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z. z. z 19. októbra 2011, ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá. 

2.15.1.4 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z. z 19. októbra 2011, ktorým sa 
ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných 
produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov 
konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v znení neskorších 
predpisov (100/2016 Z. z.). 
 

2.15.2 Právne predpisy EÚ 
2.15.2.1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 

o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie 
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uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré 
životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 
1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 
2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 
1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 
92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) v platnom znení 
- uplatňuje sa od 14. decembra 2019 (až na určité výnimky) 
- ruší sa ním napr. nariadenie (ES) 882/2004. 

 
2.15.2.2 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/723 z 2. mája 2019, ktorým sa stanovujú 

pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide 
o štandardné vzory, ktoré sa majú používať vo výročných správach predkladaných členskými 
štátmi 
- nariadenie sa uplatňuje sa od 14. decembra 2019. 

 
2.15.2.3 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1793 z 22. októbra 2019 o dočasnom 

zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých 
druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie, a o zrušení nariadení Komisie (ES) č. 669/2009, 
(EÚ) č. 884/2014, (EÚ) 2015/175, (EÚ) 2017/186 a (EÚ) 2018/1660 v platnom znení. 
 

2.15.2.4 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/625 z 6. mája 2020, ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných 
kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, 
ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) 
č. 178/2002, do Únie, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/943 
a vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/88/EÚ. 

2.15.2.5 Delegované nariadenie komisie (EÚ) 2019/2074 z 23. septembra 2019, ktorým sa 
dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o špecifické 
úradné kontroly zásielok určitých zvierat a tovaru, ktoré pochádzajú z Únie a vracajú sa do 
Únie po zamietnutí ich vstupu treťou krajinou. 

2.15.2.6 Delegované nariadenie komisie (EÚ) 2019/2122 z 10. októbra 2019, ktorým sa dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o určité kategórie 
zvierat a tovaru oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach, 
špecifické kontroly osobnej batožiny cestujúcich a malých zásielok tovaru, ktorý nie je určený 
na uvedenie na trh, poslaných fyzickým osobám, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) 
č. 142/2011. 

2.15.2.7 Delegované nariadenie komisie (EÚ) 2019/2123 z 10. októbra 2019, ktorým sa dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá, v ktorých 
prípadoch a za akých podmienok sa môžu vykonávať identifikačné a fyzické kontroly určitého 
tovaru na kontrolných miestach, ako aj dokladové kontroly vo vzdialenosti od hraničnej 
kontrolnej stanice. 

2.15.2.8 Delegované nariadenie komisie (EÚ) 2019/2124 z 10. októbra 2019, ktorým sa dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá pre úradné 
kontroly zásielok zvierat a tovaru v tranzite, zásielok určených na prekládku alebo na ďalšiu 
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prepravu cez Úniu a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, 
(ES) č. 119/2009, (EÚ) č. 206/2010, (EÚ) č. 605/2010, (EÚ) č. 142/2011, (EÚ) č. 28/2012, 
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/759 a rozhodnutie Komisie 2007/777/ES. 

2.15.2.9 Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2019/2129 z 25. novembra 2019, ktorým sa 
stanovujú pravidlá jednotného uplatňovania mier frekvencie identifikačných kontrol 
a fyzických kontrol určitých zásielok zvierat a tovaru, ktoré vstupujú do Únie. 

2.15.2.10 Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2019/2130 z 25. novembra 2019, ktorým sa 
stanovujú podrobné pravidlá operácií, ktoré sa majú vykonať počas dokladových kontrol, 
identifikačných kontrol a fyzických kontrol zvierat a tovaru podliehajúcich úradným 
kontrolám na hraničných kontrolných staniciach, a po daných kontrolách. 

2.15.2.11 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 
o hygiene potravín. 

2.15.2.12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 853/2004  z 29. apríla 2004,  ktorým sa 
stanovia hygienické predpisy potravín živočíšneho pôvodu. 

2.15.2.13 Nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú 
vykonávacie opatrenia pre určité produkty podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol podľa nariadení Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004  a (ES) č. 854/2004. 

2.15.2.14 Nariadenie Komisie  (ES) č. 37/2005 z 12. januára 2005 o monitorovaní teplôt 
v dopravných prostriedkoch, pri uskladňovaní a skladovaní rýchlozmrazených potravín 
určených na ľudskú spotrebu. 

2.15.2.15 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1979 z 31. októbra 2017, ktorým sa mení príloha II 
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné 
predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú 
spotrebu, pokiaľ ide o ostnatokožce zberané mimo klasifikovaných produkčných oblastí 
- uplatňuje sa od 1. januára 2019. 

 
2.16  FORTIFIKÁCIA POTRAVÍN  

 
2.16.1 Právne predpisy EÚ 
2.16.1.1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 

o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín v platnom 
znení. 

2.16.1.2 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 307/2012 z 11. apríla 2012, ktorým 
sa stanovujú vykonávacie pravidlá uplatňovania článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1925/2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok 
do potravín. 

2.16.1.3 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 489/2012 z 8. júna 2012, ktorým sa stanovujú 
vykonávacie pravidlá na účely uplatňovania článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1925/2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok 
do potravín. 
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2.17  SOĽ 
 

2.17.1 Národné právne predpisy  
2.17.1.1 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

č. 309/2015 zo 4. novembra 2015 o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, 
polievkových prípravkoch a o ochucovadlách 

2.17.1.2 Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S08975-OL-2014 z 20. marca 
2015, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách.- Výnos stanovuje 
najvyššie prípustné množstvá jedlej soli v potravinách ako sprostredkovateľovi príjmu 
kuchynskej soli v rámci výživy a nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.  

 
2.18  MRAZENÉ KRÉMY 

 
2.18.1 Národné právne predpisy  
2.18.1.1 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

č. 82/2018 Z. z.  o mrazených potravinách a mrazených výrobkoch. 
 

2.19  CUKRÁRSKE VÝROBKY 
 

2.19.1 Národné právne predpisy  
2.19.1.1 Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. októbra 2004 č. 2657/2004 - 100, ktorým sa vydáva 
hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé obilie a výrobky z obilia. 
 

2.20  MLIEKO A VÝROBKY Z MLIEKA  
 

2.20.1 Národné právne predpisy  
2.20.1.1 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

č. 343/2016 Z. z. o niektorých výrobkoch z mlieka. 
 
2.21 OVOCIE, ZELENINA, JEDLÉ HUBY, OLEJNINY, SUCHÉ ŠKRUPINOVÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH  

 
2.21.1 Národné právne predpisy  
2.21.1.1 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

č. 132/2014 Z. z. o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých 
škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich. 
 

2.22 BIOPOTRAVINY 
 

2.22.1 Národné právne predpisy  
2.22.1.1 Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. 

 
2.22.2 Právne predpisy EÚ 
2.22.2.1 Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických 

produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 2092/91 v platnom znení. 

2.22.2.2 Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá 
implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu v platnom 
znení. 

http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/NARIADENIA/nariadenierady_834_2007.pdf
http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/NARIADENIA/nariadenierady_834_2007.pdf
http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/NARIADENIA/nariadenierady_834_2007.pdf
http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/NARIADENIA/nariadeniekomisie_889_2008.pdf
http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/NARIADENIA/nariadeniekomisie_889_2008.pdf
http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/NARIADENIA/nariadeniekomisie_889_2008.pdf
http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/NARIADENIA/nariadeniekomisie_889_2008.pdf
http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/NARIADENIA/nariadeniekomisie_889_2008.pdf
http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/NARIADENIA/nariadeniekomisie_889_2008.pdf
http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/NARIADENIA/nariadeniekomisie_889_2008.pdf
http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/NARIADENIA/nariadeniekomisie_889_2008.pdf
http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/NARIADENIA/nariadeniekomisie_889_2008.pdf
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2.22.3 Ďalšie súvisiace predpisy a usmernenia: 
2.22.3.1 Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších 

predpisov (v znení č. 177/2018 Z. z.). 
 
Uvedená legislatíva sa priebežne aktualizuje na webe Európskej komisie: 
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/legislation_sk  
 
 
2.23  NAKLADANIE S ODPADMI 

 
2.23.1 Národné právne predpisy  
2.23.1.1 Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. 
2.23.1.2 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia v znení 

neskorších predpisov. 

2.23.1.3 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 
č. 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení 
neskorších predpisov (v znení č. 125/2017 Z. z., 102/2019 Z. z.). 

2.23.2 Právne predpisy EÚ 
2.23.2.1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, 

ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov 
a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 
č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch)  
- uplatňuje sa od 4. marca 2011 

2.23.2.2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú 
zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov 
neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o 
určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa 
danej smernice v platnom znení.  

2.23.2.2.1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2020/735 z 2. júna 2020 ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 142/2011, pokiaľ ide o používanie mäsokostnej múčky ako paliva v spaľovacích 
zariadeniach. 

2.23.2.2.2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2020/757 z 8. júna 2020 ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 142/2011, pokiaľ ide o vysledovateľnosť určitých vedľajších živočíšnych produktov 
a odvodených produktov. 

2.23.2.2.3 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2020/762 z 9. júna 2020 ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 142/2011, pokiaľ ide o mikrobiologické normy pre surové krmivo pre spoločenské 
zvieratá, požiadavky týkajúce sa schválených prevádzkarní, technické parametre 
uplatniteľné na alternatívnu metódu „proces splyňovania podľa Brookesa“ a hydrolýzu 
kafilerických tukov, ako aj vývoz spracovaného hnoja, určitej krvi, krvných produktov 
a medziproduktov. 

2.23.2.2.4 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2020/797 zo 17. júna 2020 ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 142/2011, pokiaľ ide o požiadavky na vedľajšie živočíšne produkty a odvodené 

http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/189_2009.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/legislation_sk
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produkty pochádzajúce z Únie a vracajúce sa do Únie po zamietnutí ich vstupu treťou 
krajinou. 

2.23.2.3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene 
potravín v platnom znení. 

 
2.23.3 Ďalšie súvisiace predpisy a usmernenia: 
2.23.3.1 Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

2.23.3.2 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov 
(v znení č. 322/2017 Z. z., 379/2018 Z. z.). 

2.23.3.3 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (v znení č. 
320/2017 Z. z.). 
 

2.24  ÚRADNÁ KONTROLA POTRAVÍN 
 

2.24.1 Národné právne predpisy  
2.24.1.1 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2008 zo 6. novembra 2008, ktorým sa 

ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo 
veterinárnej oblasti v znení neskorších predpisov (v znení č. 79/2010 Z. z.) 
 

2.24.2 Právne predpisy EÚ 
2.24.2.1 Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/402/EÚ zo 6. júla 2011 o mimoriadnych 

opatreniach vzťahujúcich sa na semená senovky gréckej a určité semená a bôby dovážané 
z Egypta. 

2.24.2.1.1 Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 28. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa 
vykonávacie rozhodnutie 2011/402/EÚ o mimoriadnych opatreniach vzťahujúcich sa na 
semená senovky gréckej a určité semená a bôby dovážané z Egypta. 

2.24.2.2 Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/662/EÚ zo 6. októbra 2011, ktorým sa 
mení a dopĺňa vykonávacie rozhodnutie 2011/402/EÚ o mimoriadnych opatreniach 
vzťahujúcich sa na semená senovky gréckej a určité semená a bôby dovážané z Egypta. 

2.24.2.3 Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2013/98/EÚ z 19. februára 2013, pokiaľ ide 
o finančnú pomoc Únie na koordinovaný plán kontrol s cieľom stanoviť mieru rozšírenia 
podvodných praktík pri predaji určitých potravín. 

 
2.25  ZÁSADY SPRÁVNEJ VÝROBNEJ PRAXE 

 
2.25.1 Národné právne predpisy  
2.25.1.1 Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva zo 16. decembra 

1997 č. 557/1998-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej 
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996–100 z 20. mája 1996, 
ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (v znení č. 154/2004-100). 
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2.26  REFERENČNÉ LABORATÓRIÁ SPOLOČENSTVA 

 
2.26.1 Právne predpisy EÚ 
2.26.1.1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 208/2011 z 2. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa 

príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 a k nariadeniam 
Komisie (ES) č. 180/2008 a (ES) č. 737/2008, pokiaľ ide o zoznamy a názvy referenčných 
laboratórií EÚ. 

2.26.1.2 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2460 z 30. októbra 2017, ktorým sa mení príloha VII 
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách 
uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového 
práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá, pokiaľ ide o zoznam 
referenčných laboratórií Únie. 

2.26.1.3 Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/192 z 8. februára 2018, ktorým sa mení príloha VII 
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o referenčné 
laboratóriá EÚ v oblasti kontaminantov v potravinách a krmivách. 
 

2.27  VYSLEDOVATEĽNOSŤ 
 

2.27.1 Právne predpisy EÚ 
2.27.1.1 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 931/2011 z 19. septembra 2011 

o požiadavkách na vysledovateľnosť stanovených nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/2002 v súvislosti s potravinami živočíšneho pôvodu  
 

2.28  GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANIZMY V POTRAVINÁCH (GMO) 
 

2.28.1 Právne predpisy EÚ 
2.28.1.1 Nariadenie (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 

o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách v platnom znení. 
2.28.1.2 Nariadenie (ES) č. 1830/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 

o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti 
potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení 
a dopĺňa smernica 2001/18/ES v platnom znení. 

 
(pre informáciu tu uvádzame aj časť legislatívy pre nové potraviny a zložky nového typu, ktoré sú 
GMO: 

Rozhodnutie Komisie 2006/68/ES z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie  potravín a 
 zložiek potravín získaných z  geneticky modifikovanej kukurice línie MON 863 na trh ako 
nových potravín alebo nových zložiek potravín v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 258/97. 
 
Rozhodnutie Komisie 2006/69/ES z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie  potravín a 
 zložiek potravín získaných z  geneticky modifikovanej Roundup Ready kukurice línie GA21 na 
trh ako nových potravín alebo nových zložiek potravín v zmysle nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.) 

 
2.29  VŠEOBECNÝ PLÁN KRÍZOVÉHO RIADENIA V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVÍN A KRMÍV 

 
2.29.1 Právne predpisy EÚ 
2.29.1.1 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/300 z 19. februára 2019, ktorým sa 

stanovuje všeobecný plán krízového riadenia v oblasti bezpečnosti potravín a krmív. 
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2.30  NÁPOJE 
2.30.1 Národné právne predpisy  
2.30.1.1 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

č. 30/2014 z 31. januára 2014 o požiadavkách na nápoje. 
 
 

2.31 ČAJE 
2.31.1 Národné právne predpisy  
2.31.1.1 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

č. 309/2015 zo 4. novembra 2015 o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, 
polievkových prípravkoch a o ochucovadlách. 
 

2.32  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1381 Z 20. JÚNA 2019 
O TRANSPARENTNOSTI A UDRŽATEĽNOSTI HODNOTENIA RIZIKA NA ÚROVNI EÚ 
V POTRAVINOVOM REŤAZCI 

2.32.1 Právne predpisy EÚ 
2.32.2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1381 z 20. júna 2019 

o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazci, 
a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 178/2002, (ES) č. 1829/2003, (ES) č. 1831/2003, (ES) 
č. 2065/2003, (ES) č. 1935/2004, (ES) č. 1331/2008, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) 2015/2283 
a smernica 2001/18/ES. 
 

2.33  PRAVIDLÁ FUNGOVANIA SYSTÉMU RIADENIA INFORMÁCIÍ PRE ÚRADNÉ KONTROLY A JEHO 
ZLOŽIEK („NARIADENIE O IMSOC“) 

2.33.1 Právne predpisy EÚ 
2.33.1.1 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1715 z 30. septembra 2019, ktorým sa 

stanovujú pravidlá fungovania systému riadenia informácií pre úradné kontroly a jeho 
zložiek („nariadenie o IMSOC“) 
- uplatňuje sa od 14. decembra 2019 s výnimkou kapitoly 3 oddielu 2, ktorý sa uplatňuje 

od 21. apríla 2021 (výnimka sa týka oznamovania a podávania správ o výskyte škodcov na 
rastlinách a v rastlinných produktoch (EUROPHYT)) 
- opravené nasledovným korigendom 

- Korigendum, Ú. v. ES L 303, 25.11.2019, s. 37 (nahrádzajú sa strany 87-93) 


