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VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 10. decembra 1993,
ktorou sa ustanovujú hygienické požiadavky na cudzorodé látky v

požívatinách

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) podľa § 70
ods. 1 písm. b) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákonného opatrenia
Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 305/1992 Zb. ustanovuje:

§ 1

(1) Touto vyhláškou sa ustanovujú hygienické požiadavky na cudzorodé látky v potravinách, v
potravinárskych surovinách, polotovaroch, polovýrobkoch, hotových pokrmoch, v
poľnohospodárskych produktoch, v pochutinách a v nápojoch, a to tuzemských i dovážaných
(ďalej len „požívatiny“).

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na hygienické požiadavky na cudzorodé látky v pitnej vode a v
prírodných minerálnych vodách.

§ 2

(1) Za cudzorodé látky v požívatinách sa považujú látky, ktoré nie sú prirodzenou zložkou
požívatín, látky, ktoré sa nepoužívajú samostatne ako požívatiny alebo typické potravinárske
prísady, látky, ktoré nie sú pre daný druh požívatiny charakteristické, a látky, ktorých prítomnosť
v požívatine alebo ich zvýšené množstvo v nej môže mať vplyv na zdravie človeka. Ide o látky
aditívne, kontaminujúce, rezíduá pesticídov a farmakologicky aktívnych látok a endogénne
cudzorodé látky.

(2) Aditívna cudzorodá látka je látka, ktorá sa úmyselne pridáva do požívatín z dôvodov
technologických, senzorických, prepravných alebo skladovacích, čím sa sama alebo jej vedľajšie
produkty stávajú alebo môžu stať súčasťou požívatiny, či inak ovplyvniť jej vlastnosti.

(3) Kontaminujúca cudzorodá látka je látka, ktorá sa do požívatiny dostala neúmyselne pri
výrobe, spracúvaní, balení, preprave alebo skladovaní. Mechanické znečisteniny, mikroorganizmy,
živí a mŕtvi živočíšni škodcovia a časti ich tiel sa nepovažujú za kontaminujúcu cudzorodú látku.

(4) Rezíduá pesticídov sú zvyšky látok používaných úmyselne proti škodcom pri výrobe požívatín
alebo zvyšky produktov rozkladu, metabolizmu alebo iných reakcií týchto látok.

(5) Rezíduá farmakologicky aktívnych látok sú zvyšky látok alebo ich metabolitov, ktoré boli
úmyselne podávané zvieratám určeným na produkciu potravín z dôvodov preventívnych,
liečebných alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií a úžitkovosti.
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(6) Endogénne cudzorodé látky sú látky vznikajúce v požívatinách pôsobením fyzikálnych,
chemických, biochemických a biologických faktorov alebo interakciou zložiek požívatín počas ich
výroby, spracúvania a distribúcie.

§ 3

(1) Cudzorodé látky, ktoré sa môžu vyskytovať v požívatinách, ich najvyššie prípustné množstvo
alebo maximálny limit rezíduí a podmienky ich použitia v požívatinách sú uvedené v prílohách č. 1
až 4, ktoré sú súčasťou tejto vyhlášky.

(2) Najvyššie prípustné množstvo alebo maximálny limit rezíduí predstavuje celkový obsah
cudzorodej látky v požívatine, vzťahujúci sa na produkt v prirodzenom stave, ak v prílohách tejto
vyhlášky alebo v technickej norme nie je uvedené inak.

(3) Cudzorodé látky, pre ktoré nie je ustanovené najvyššie prípustné množstvo alebo maximálny
limit rezíduí, môžu sa používať podľa zásad správnej výrobnej praxe bez osobitného obmedzenia.

(4) Ak pre určitú požívatinu nie je v prílohách tejto vyhlášky ustanovené najvyššie prípustné
množstvo alebo maximálny limit rezíduí cudzorodej látky, je najvyšším prípustným množstvom
alebo maximálnym limitom rezíduí cudzorodej látky,

a) ak ide o požívatinu zloženú z viacerých zložiek, súčet najvyšších prípustných množstiev alebo
maximálnych limitov rezíduí cudzorodej látky ustanovených pre tieto zložky, prepočítaných na
hmotnosť zložky v požívatine,

b) ak ide o požívatinu, ktorá je odvoditeľná od formy požívatiny uvedenej v prílohe alebo patrí do
skupiny požívatín uvedenej v prílohe, najvyššie prípustné množstvo alebo maximálny limit
rezíduí cudzorodej látky požívatiny uvedenej v prílohe, znížený alebo zvýšený podľa zmeny
hodnoty sušiny alebo obsahu tuku pri technologickom procese.

§ 4

(1) Cudzorodé látky možno použiť len v zdravotne nezávadných požívatinách, ak sa v požívatine
rovnomerne rozptýlia a ak slúžia na

a) zachovanie výživnej hodnoty požívatiny,

b) cielené pridávanie látok do požívatín alebo odoberanie látok z požívatín určených pre osobitné
skupiny spotrebiteľov,

c) zníženie zdravotného rizika, predĺženie doby skladovania, zvýšenie odolnosti a stability a
nevyhnutného ošetrenia požívatín proti škodlivým vplyvom,

d) zlepšenie podmienok výroby, spracovania, úpravy, balenia, prepravy a uchovania požívatín,

e) zlepšenie senzorických vlastností požívatín pri zachovaní ich charakteru, štandardnosti,
výživnej hodnoty a akosti.

(2) Cudzorodé látky sa môžu používať len v čistote uvedenej v technickej norme. Ak pre
cudzorodú látku nie sú kritériá čistoty uvedené v technickej norme, postupuje sa podľa kritérií
Potravinárskej a poľnohospodárskej organizácie (FAO) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)1).

(3) Použitím cudzorodej látky v požívatine sa nesmie nahradzovať starostlivosť o požívatinu
vyplývajúca z príslušných hygienických požiadaviek, ani sa nesmie požívatina falšovať.

§ 5
Na spotrebiteľskom balení požívatiny musia byť čitateľne a nezmazateľne vyznačené
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a) menovite alebo kódom značenia podľa prílohy č. 1 tejto vyhlášky v požívatine použité cudzorodé
látky aditívne a ich množstvo, a to v zostupnom poradí podľa množstva, a

b) údaje o zákaze alebo nevhodnosti podávania výrobku určitým skupinám spotrebiteľov.

§ 6

K návrhom technických noriem požívatín, ktoré sú v súlade s touto vyhláškou a
mikrobiologickými a ostatnými hygienickými požiadavkami stanovenými inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi alebo technickou normou, ktorá obsahuje spoločné ustanovenia
pre skupiny požívatín, nie je potrebný záväzný posudok ministerstva zdravotníctva2).

§ 7

(1) Použitie cudzorodej látky, ktorá nie je uvedená v prílohách tejto vyhlášky, a výnimky z
ustanovených podmienok použitia cudzorodých látok v požívatinách môže povoliť ministerstvo
zdravotníctva z dôvodov osobitného zreteľa, a to na základe žiadosti výrobcu alebo dovozcu
požívatín.

(2) Žiadosť musí obsahovať

a) podrobnú špecifikáciu a charakteristiku navrhovanej cudzorodej látky,

b) dokumentáciu obsahujúcu skutočnosti potrebné na zdravotné posúdenie navrhovanej látky,
najmä údaje o toxicite, s dôkazom, že navrhovaná látka neporuší zdravotnú nezávadnosť
požívatiny sama alebo reakciou či interakciou látky s požívatinou, obalom alebo inými
cudzorodými látkami, ktoré sú v požívatine použité, prípadne ich znečistenín,

c) odôvodnenie nevyhnutnosti použitia navrhovanej látky,

d) uvedenie druhov požívatín, v ktorých sa má navrhovaná látka použiť,

e) uvedenie spôsobu aplikácie, navrhovaného najvyššieho prípustného množstva alebo
maximálneho limitu rezíduí cudzorodej látky v požívatine,

f) predpokladaný okruh spotrebiteľov,

g) návrh metódy na zisťovanie navrhovanej cudzorodej látky v požívatinách s dostatočnou
citlivosťou na požadované najvyššie prípustné množstvo alebo maximálny limit rezíduí,

h) dostupnú tuzemskú i zahraničnú dokumentáciu o navrhovanej cudzorodej látke,

i) doklad o hygienicko-toxikologickom preskúšaní a vyhodnotení navrhovanej cudzorodej látky
odborným zdravotníckym pracoviskom.

§ 8

(1) Technické normy požívatín, ktoré boli vydané pred účinnosťou tejto vyhlášky, sa musia
upraviť podľa tejto vyhlášky do 31. decembra 1996.

(2) Spotrebiteľské balenie požívatiny, na ktorom je prítomnosť cudzorodých látok vyznačená
podľa doterajších predpisov, sa musí upraviť podľa tejto vyhlášky do 31. decembra 1996.

§ 9

Zrušuje sa úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného
hygienika Slovenskej socialistickej republiky z 15.novembra 1977 č. Z-6342/1977-B/3-08 o
hygienických požiadavkách na cudzorodé látky v požívatinách, reg. v čiastke 17/1978 Zb., v znení
úpravy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika
Slovenskej socialistickej republiky z 30. decembra 1983 č. Z-5173/1983-B/2-08, reg. v čiastke
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11/1985 Zb., úpravy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného
hygienika Slovenskej socialistickej republiky z 12. mája 1986 č. 7-3742/1986-B/2-08, reg. v
čiastke 16/1986 Zb., a výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. júna 1992 č.
Z-1874/1992-HE/08, reg. v čiastke 82/1992 Zb.

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Irena Belohorská v. r.
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Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2/1994 Z. z.
CUDZORODÉ LÁTKY ADITÍVNE
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Príloha č. 1 
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 2/1994 Z. z.

C U D Z O R O D É  L Á T K Y  A D I T Í V N E

I

A N T I O X I D A N T Y

1. Antioxidanty na účely tejto vyhlášky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré sa pridávajú do
požívatín na zabránenie alebo spomalenie procesu oxidácie a autooxidácie.

2. Za antioxidanty sa nepovažujú synergetiká (kyselina trihydrogén-fosforečná, kyselina vínna, citró-
nová, mliečnan Na a K).

3. V jednej požívatine možno použi� iba jeden typ syntetického antioxidantu.

4. Antioxidanty možno pridáva� len do čerstvo vyrobených tukov, ktorých peroxidové číslo nie je vyššie
ako 1 mmol O2.kg

-1 tuku, s výnimkou masla.

    Antioxidant E1)
Najvyššie
prípustné

množstvo 
mg.kg-1

           Požívatina

Zmesné tokoferoly 306 30 sušené mliečne výrobky pre dojčenskú výživu
Tokoferoly alfa 307 200 omáčky, mlieko a mliečne výrobky, polievky
gama 308 600 pudingové a krémové prášky, dressingy, jedlé škro-

by,
delta 309 fortifikované mliečne výrobky, majonézové výrobky

BOO2) oleje, tuky arómy

Kyselina L-askorbová 300 BOO potraviny všeobecne
Askorban Na 301 500 pekárske výrobky, trvanlivé pečivo,

Ca 302 cukrovinky, nealkoholické nápoje,
Kyselina izoaskorbová 315 výrobky z ovocia, zeleniny a húb,
Erytorban Na 316 dojčenská a detská výživa, mliečne a mäsové výrobky,

hotové jedlá, fortifikované a reštituované požívatiny,
arómy

1 000 rybacie výrobky

Askorbylpalmitát 304 200 sušené mliečne výrobky na dojčenskú
Askorbylstearát 305 výživu, cereálne výrobky, polievky, omáčky, dezerty

500 oleje, tuky
1 000 rybacie výrobky

Galáty: propyl- 310 100 oleje, tuky, tukové pasty cukrárske
oktyl- 311 a cukrovinárske, polievkové a omáčkové prípravky,
dodecyl- 312 prípravky na báze varených zemiakov

1 000 žuvačky, arómy

Strana 10 Zbierka zákonov č. 2/1994 Čiastka 1

1) Kód označenia E znamená číslo registrácie v rámci Európskeho spoločenstva.

2) BOO-bez osobitného obmedzenia.
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    Antioxidant E3)
Najvyššie
prípustné

množstvo 
mg.kg-1

           Požívatina

Butylhydroxyanizol 320 200 oleje, tuky, margarín, tukové pasty, cukrárske
a cukrovinárske výrobky, polievkové a omáčkové
prípravky, kečupy, ochutené zeleninové krémy, ma-
jonézy, ochutený mletý chren, cesneková pasta,
horčica, jadrá orechov, prípravky na báze varených
zemiakov, mrazené polotovary zo zemiakov

400 žuvačky, arómy

Butylhydroxytoluén 321 100 oleje, tuky, tukové pasty, polievkové, cukrárske,
cukrovinárske a omáčkové prípravky, ochucovacie
zeleninové krémy, ochutený chren, cesnaková
pasta, kečupy, horčica

400 žuvačky, arómy

Oxid siričitý 220 100 sterilizované zemiaky

Disiričitan didraselný 224 170 surové olúpané zemiaky, mrazené
Disiričitan vápenatý 226 surové výrobky zo zemiakov
(vyjadrené ako SO2) 200 sterilizovaná zelenina, kvasená kapusta

600 ochutený mletý chren

Tiosíran draselný 539 170 surové olúpané zemiaky
(vyjadrené ako SO2)

Etylén diaminotetraoctová 381 75 majonézové omáčky, rybie konzervy
kyselina a jej soli Ca 250 konzervované strukoviny, huby a kôrovce
Na

I I

F A R B I V Á

1. Farbivá do požívatín sú prírodné alebo syntetické látky, zmesi a prípravky, ktoré sú určené na
farbenie alebo prifarbovanie požívatín pri ich výrobe, príprave alebo spracúvaní a ktoré samy nie sú
požívatinami.

2. Prírodné farbivá do požívatín a ich zmesi sa môžu používa� bez osobitného obmedzenia, pričom
nesmú obsahova� syntetické organické farbivá do požívatín.

3. V nealkoholických nápojoch a mliečnych výrobkoch treba používa� predovšetkým prírodné farbivá
do požívatín.

4. Syntetické organické farbivá do požívatín možno uvádza� do obehu jednotlivo i v zmesiach, a to vždy
len v originálnom balení. Požívatina smie obsahova� najviac 6 farebných zložiek.

5. Základné potraviny (mlieko, maslo, múka, chlieb, mäso) sa nesmú farbi� ani prifarbova� syntetickými
farbivami do požívatín.

6. Na farbenie a prifarbovanie požívatín možno použi� farbivo len v množstve potrebnom na dosiahnutie
prirodzeného alebo obvyklého farebného tónu. Súhrnné množstvo syntetických organických farbív
nesmie by� vyššie ako 100 mg.kg -1 v konzumnej forme požívatiny, v špeciálnej horčici 200 mg.kg-1

(počítané na obsah čistého farbiva.

7. Na znehodnotenie požívatín možno použi� vodný roztok purpurovej červenej 141 a 1423) a pri
potravinách živočíšneho pôvodu i metylviole� 2B, vždy v zriedení 1:1000. 
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3) Purpurová červená 141 je 87 % košenilovej červenej A a 10 % amarantu, purpurová červená 142 je 94 % košenilovej červenej A
a 6 % žltej SY.
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Farbivo C.I.4) E Požívatina

Prírodné farbivá do požívatín

Karotenoidy 75130 160 cestoviny, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny,
Karotén alfa, beta gama 40800 160a trvanlivé pečivo, cukrovinky, majonézy a majonézo-
Annato (orlean, bixín, norbixín) 75120  160b vé výrobky, nápoje, ocot, výrobky z ovocia a zeleni-
Kapsantín, kapsorubín -  160c ny, oleje a tuky, prevarená ryža, mliečne výrobky,
(paprikové oleorezíny) polievky, mrazené mliečne a smotanové krémy,
Lykopén 75125  160d potravinárske koncentráty, horčica, hydinové vý-
Beta-apo-8-karotenal 40820  160e robky, výživové doplnky, práškové zmesi na prípra-
Etylester kyseliny - 160f vu pokrmov, polievky, omáčky, polievkové prípravky
beta-apo-8-karoténovej
Xantofyly (vrátane 75135 161
kantaxantínu a luteínu)
Cviklové farbivo (betanín) - 162
Antokyaníny - 163
Kurkumín 75300 100
Riboflavín (laktoflavín) - 101
Alkanet, alkanín 75200 103
Košenila (karmín) 75470 120
Chlorofyly 75810 140
Meïnaté komplexy chlorofylu 75810 141

Syntetické farbivá do požívatín 

Amarant 16185 123 trvanlivé pečivo, cukrovinky, pudingové a krémové
prášky, nepravý losos, marmelády, nápoje, džemy,
výživové doplnky

Azorubín 14720 122 cukrárske výrobky, trvanlivé pečivo, cukrovinky,
pudingové a krémové prášky, liehoviny, limonády,
marmelády, džemy, kompóty, presladené ovocie a
zelenina, mliečne pudingy, mrazené mliečne a smo-
tanové krémy, výživové doplnky, zmrzliny

Ponceau 4 R 
(košenilová červená A)

16255 124 cukrárske výrobky, zmrzliny, trvanlivé pečivo,
cukrovinky, pudingové a krémové prášky, nápoje,
marmelády, džemy, kompóty, presladené ovocie a
zelenina, kečup, výživové doplnky, nepravý losos,
mliečne pudingy, mrazené mliečne a smotanové
krémy

Tartrazín 19140 102 liehoviny, brusnicový kompót, horčica
Allura červená AC 16035 129 dražované výrobky
Žltá SY 15985 110 cukrárske výrobky, trvanlivé
Chinolínová žltá 47005 104 pečivo, cukrovinky, pudingové a krémové prášky,

presladené ovocie a zelenina, liehoviny, dezertné
vína, limonády, marmelády, džemy, mliečne pu-
dingy, mrazené mliečne a smotanové krémy, výži-
vové doplnky, horčica, nepravý losos

Brilantná čierna PN (BN) 28440 151 cukrovinky, pudingové a krémové prášky, liehovi-
ny, ovocné nátierky, cukrárske polevy, mliečne pu-
dingy, výrobky z morských rýb, limonády

Brilantná modrá FCF 42090 133 cukrovinky, cukrárske výrobky
Patentná modrá 42051 131 liehoviny, limonády, presladené ovocie, dezerty
Indigotín 73015 132 cukrárske polevy, zmrzliny, trvanlivé pečivo, cukro-

vinky, liehoviny, limonády, pudingové a krémové
prášky, presladené ovocie a zelenina

Strana 12 Zbierka zákonov č. 2/1994 Čiastka 1

4) Kód značenia C.I. je číslo z registrácie „Color index“
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Farbivo C.I.4) E Požívatina

Erytrozín 45430 127 jahodový a čerešňový kompót, presladené ovocie
a zelenina, alginátové výrobky do pečiva

Ostatné farbivá do požívatín
Karamel (cukrový kulér) 150 pekárske a cukrárske výrobky, trvanlivé pečivo,

cukrovinky, nápoje, ocot, arómy, presladené ovocie
a zelenina, ochutené mliečne výrobky, povrchovo
farbené mäsové výrobky, ochucovacie prípravky,
polievkové prípravky, výživové doplnky, zmrzliny

Aktívne uhlie (carbo medicinalis) 153 cukrovinky, liehoviny
Uhličitan vápenatý (kalcium karbonát) 170 džemy, marmelády, grapefruitový džús, dezerty

Titánová beloba (oxid titaničitý) 77891 171 dražované výrobky, žuvačky
Oxidy a hydroxidy
železa — červený 77491 172 cukrárske výrobky, presladené

— žltý 77492 172 ovocie, želatínové kapsle
— čierny 77499 172

Hliník (pigment) 77000 173 dražované výrobky

Striebro (pigment) 77820 174 dražované výrobky, dekorované
Zlato (pigment) 175 čokoládové a cukrárske výrobky, likéry

Farbivá na požívatiny na osobitné účely

Fuchsín 42510 pečiatkovanie syrov, vajec, mäsa
Brilantná zelená 42040

Methylová fialová 2B 42535 pečiatkovanie syrov

I I I

C H E M I C K É  K O N Z E R V A Č N É  L Á T K Y

1. Chemické konzervačné látky na účely tejto vyhlášky sú chemické zlúčeniny s antimikrobiálnym
účinkom alebo ich zmesi, ktoré sa pridávajú do požívatín na predĺženie trvanlivosti. Chemickými
konzervačnými látkami nie sú látky vznikajúce pri údení požívatín, látky, ktoré sa používajú do
nakladacích solí na mäso a mäsové výrobky a pri výrobe syrov, a antimikrobiálne látky, ktoré sú
prirodzenou zložkou potravín, napr. kuchynská so¾, cukor, etylalkohol, oxid uhličitý, kyselina
octová, a fytoncídy.

2. Potraviny základnej potreby (mlieko, maslo, múka, chlieb, mäso) požívatiny dietetické, najmä tie,
ktoré sú určené na detskú výživu, a výrobky označené na spotrebite¾skom balení ako „prírodné“
alebo „čerstvé“ nesmú obsahova� žiadne chemické konzervačné látky.

3. Na konzervovanie požívatiny sa smú v odôvodnených prípadoch použi� najviac dve chemické
konzervačné látky súčasne, a to len za predpokladu, že obe látky možno na výrobku osobitne
analyticky stanovi�, pričom ich súhrnný obsah nesmie by� súčtom najvyššieho prípustného množstva
oboch a ani jedna z nich nesmie prekroči� vlastné najvyššie prípustné množstvo.

4. Povrchová chemická konzervácia je pokrytie povrchu výrobku povolenou konzervačnou látkou. Na
povrchnú chemickú konzerváciu sa smie použi� len kyselina benzoová, sorbová a estery kyseliny
parahydroxybenzoovej. Povrchovo chemicky konzervova� sa smú len marmelády, rôsoly, džemy,
ovocné a zeleninové nátierky, lekváre, vajcia a mäsové výrobky, ak nie sú sterilizované alebo balené
v hermeticky uzatvárate¾ných obaloch. Pri povrchovej chemickej konzervácií nesmie priemerný obsah
chemickej konzervačnej látky v hĺbke do 5 mm pod konzervačnou zložkou prekroči� najvyššie
prípustné množstvo konzervačnej látky v danom výrobku o viac ako 10 % v džemoch a o viac ako
25 % v tvrdých syroch.

Čiastka 1 Zbierka zákonov č. 2/1994 Strana 13
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Látka E
Najvyššie
prípustné

množstvo 
mg.kg-1

             Požívatina

Kyselina benzoová 210 150 nealkoholické nápoje
Benzoan Na 211 200 rezy a závity zo sleïov v oleji, kaviár
Benzoan K 212
(ako kyselina benzoová) 300 sirupy do ochutených mliek, mliečne výrobky

500 majonézy a omáčky
800 ovocné a zeleninové nátierky

1 000 margarín, sukusy, rajčinový pretlak, kečup, horčica
1 500 nakladaná zelenina, ostrá zeleninová pochú�ka, ze-

leninová zmes na tatárskú omáčku, marinády,
rybie pasty

2 000 ochucovacie zeleninové krémy, arómy
65 000 prípravky na nakladanie zeleniny5)

Estery kyseliny 400 arómy
p-hydroxybenzoovej, 600 ovocné a zeleninové nátierky, výživové doplnky
etyl- 214
propyl- 216 800 nakladaná zelenina, margarín, horčica
(ako kyseliny 
p-hydroxybenzoová)

Kyselina sorbová 200 200 nealkoholické nápoje, vína,
Sorban Na 201 trvanlivé mäsové výrobky
Sorban K 202 (v povrchovej vrstve)
Sorban Ca 203 400 limonády s predĺženou trvanlivos�ou (viac ako 21 dní),
(ako kyselina sorbová) džemy, sušené ovocie, ovocné a zeleninové výrobky

800 tekuté a polotekuté cukrovinárske náplne a hmoty,
nakladaná zelenina, zeleninová zmes na tatárskú
omáčku, ochucovacie zeleninové krémy, arómy,
mliečne dezerty, rajčinový pretlak, kečup, horčica

 1 000 jemné pečivo s predĺženou trvanlivos�ou, cukrárske
výrobky, rybie výrobky, margarín, tvrdé syry (v
povrchovej vrstve)

1 500 majonézy, majonézové omáčky a krémy špeciálne
chleby krájané a balené s predĺženou trvanlivos�ou,
výživové doplnky

Kyselina mravčia 236 100 ochutené nealkoholické nápoje
Mravčan Na 237 200 studené omáčky
Mravčan Ca 238

Oxid siričitý, 220 20 cukor, fruktóza, glukóza, mliečne
Disiričitan didraselný 224 výrobky s ovocnou zložkou
Disiričitan vápenatý
(ako oxid siričitý)

226 40 plnené kandity, gumovité cukrovinky ostatné cukry,
orechy

50 sušené a predpražené výrobky zo zemiakov, lieho-
viny s obsahom pravých destilátov, vínny a ovocný
ocot, nealkoholické nápoje, sušená a nakladaná
zelenina, kečup, škrob

100 škrobový sirup, škrobové koncentráty, kalné š�avy,
žltý likérnický sirup, citrusové marmelády, jedlá
želatína

Strana 14 Zbierka zákonov č. 2/1994 Čiastka 1
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Látka E
Najvyššie
prípustné

množstvo 
mg.kg-1

            Požívatina

200 ovocné a zeleninové nátierky, presladené ovocie a
zelenina, mrazený karfiol, mrazená koreňová zele-
nina, kvasená kapusta, špeciálna horčica

2 000 tekuté pektínové prípravky, sušené ovocie (iba SO2)

celkový SO2 160 červené vína

210 biele, ružové ovocné vína

230 vína s obsahom zvyškového cukru nad 5 g.l -1

250 vína f¾aškové zrelé, archívne a tokajské

Nizín 234 12.5 pekárske výrobky, sterilizovaná
(ako čistý nizín) t.j. a nakladaná zelenina, detská výživa

500 000 m.j. mliečna, ovocná a zeleninová, zahustené mliečne
výrobky, syry, hotové jedlá, polotovary a polo-
konzervy, majonézy, majonézové omáčky a krémy

Pimaricín 235 2 tvrdé syry na plátkovanie (na ošetrenie povrchu).
(natamycín)

I V

K Y S E L I N Y ,  Z Á S A D Y ,  S O L I  

Kyseliny, zásady a soli na účely tejto vyhlášky sú látky, ktoré v požívatinách upravujú pH6) prostredia,
chu�ové vlastnosti a farbu, prípadne tieto vlastnosti stabilizujú. Tieto látky sa smú použi� aj v kombinácií
s inými stabilizujúcimi cudzorodými látkami, ktoré cielene obohacujú požívatiny.

Látka E
Najvyššie
prípustné

množstvo 
mg.kg-1 

             Požívatina

Kyselina octová ¾adová 260 BOO požívatiny všeobecne
Kyselina D-, L—a DL- 270
mliečna
Kyselina jablčná 296
Kyselina citrónová 330
Kyselina vínna 334

Kyselina trihydrogén-
fosforečná

338 700 nealkoholické nápoje s obsahom kofeínu

Čiastka 1 Zbierka zákonov č. 2/1994 Strana 15

6) Záporný dekadický logaritmus aktivity vodíkových iónov.
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Látka E
Najvyššie
prípustné

množstvo 
mg.kg-1

             Požívatina

2 500 kakaový prášok
4 000 nápoje, ovocné a zeleninové nátierky

Kyselina metavínna 353  100 vína
Kyselina chlórovodíková 507 BOO výroba invertného cukru, hydrolýza škrobu alebo

bielkovín

Hydroxidy Na 524 2 000 výroba invertného cukru, slané
K 525 tyčinky, lúpané ovocie a zelenina
Ca 526
NH4 527

Oxid horečnatý 530 2 000 kakaový prášok, žuvačky, liehoviny
vápenatý 529
Citráty Na 331 BOO trvanlivé pečivo, cukrovinky,

K 332 nápoje v prášku, kypriace prášky,
Ca 333 mliečne výrobky, jedlá krv, mäsové

(vrátane hydrogénsolí) výrobky, polievky, omáčky, tuky,
Triamóniumcitrát 380 margarín, náhradky soli

Kyselina fumarová 297 120 sušené mlieko, sušená mliečna
Fumarany Ca 367 detská výživa, komprimáty

Fe

Kyselina glukónová 574 BOO kompóty, presladené ovocie
Glukonan Na 576 a zelenina, sterilizovaná zelenina,

K 577 mliečne výrobky
Ca 578

Glukono-delta-laktón (GDL) 575 2 000 čerstvé a mäkké syry, trvanlivé mäsové výrobky s
mikrobiálnym procesom zrenia

Kyselina jantárová 363 BOO náhradky soli
Jantarany K, Mg, NH4
Mliečnan Na 325 BOO cukrovinky, kompóty, presladené

K 326 ovocie a zelenina, sterilizovaná
Ca 327 zelenina, tvaroh, syry, náhradky solí, polievky, omáčky

Octany K 261 5 000 lieh na výrobu vodky, polievky, omáčky
Na 262
Ca 263 40 000 náhradky solí

Stearan Mg 572 2 000 žuvačky
5 000 komprimované cukrovinky

Vínany Na 335 BOO výrobky z vína, š�avy, mušty,
K 336 omáčky, margarín, polievky, dezerty,
Ca 354 náhradky solí

(vrátane hydrogénsolí)
Jablčnany Na 350 BOO všeobecne

K 351
Ca 352

Dusičnany Na 251 200 syry, mäsové výrobky
K 252
(ako NaNO3)
Dusitan K 249 100 syr zvolenský, mäsové výrobky

Na 250
(ako NaNO2)

Strana 16 Zbierka zákonov č. 2/1994 Čiastka 1



2/1994 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 13

Látka E
Najvyššie
prípustné

množstvo 
mg.kg-1

             Požívatina

Kyselina trihydrogénfosforečná 338 700 nealkoholické nápoje s obsahom kofeínu (len E 338)
Fosforečnany Na 339

K 340 1 000 sterilizované a UHT mlieko,
Ca 341 zahustené mlieko (do 28% sušiny),

vrátane mono- zmrzliny, alkoholické nápoje
a dihydrogénfosforečnanov) (okrem piva a vína)
Difosforečnany Na, K 450 1 500 zahustené mlieko (nad 28 % sušiny)
(vrátane mono-
a dihydrogénfosforečnanov) 2 000 mäkké čerstvé syry, výluhy z bylín a čaju, nápoje

na báze čokolády a sladu
Trifosforečnany Na, K 451 2 500 sušené mlieko

3 000 polievkové prípravky, dezerty, alginátové želé
Polyfosforečnany 452 5 000 sterilizovaná a UHT smotana a jej

Na analógy s obsahom rastlinného tuku,
K mäsové výrobky, mrazené rybie
Ca výrobky, emulgované omáčky

(ako P2O5) 10 000 cereálne raňajky a cereálne výrobky s kypriacim
práškom, tekutý vaječný obsah, sušené práškové
požívatiny (len E 341)

20 000 nápoje v prášku, topené syry, mliečne a rastlinné
bielkoviny

50 000 kypriace prášky

Chlorid K 508 BOO glejovkové črevá
Ca 509
Mg 511 20 000 požívatiny všeobecne s výnimkou detskej výživy

Chlorid Na (kuchynská so¾) 10 000 detská výživa
20 000 požívatiny všeobecne

 25 000 varené mäsové výrobky, mäkké salámy pečené
a drobné mäsové výrobky, syry s plesňou na
povrchu, parené oštiepkové syry, kečup

 28 000 údené a marinované rybacie výrobky
 30 000 špeciálne syry, zimná bryndza, údená slanina, vý-

robky z konského mäsa, polokonzervy
32 000 špeciálne mäsové výrobky (oba¾ované dekorovacími

koreninami)
33 000 trvanlivé mäsové výrobky tepelne opracované,

údené varené mäsá
 37 000 trvanlivé mäsové výrobky tepelne neopracované

40 000 horčica 
41 000 syry s plesňou vnútri cesta, syry biele (v so¾nom

náleve)
42 000 surové a sušené údené mäsá 

BOO výrobky v soli, výrobky označené ako solené alebo
slané, prípravky na nakladanie zeleniny, ochucova-
cie prípravky

Chlorid Ca 509 2 000 mliečne prípravky
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Látka E
Najvyššie
prípustné

množstvo 
mg.kg-1 

             Požívatina

3 000 syry a mäsové výrobky

Jodid K 35 jedlá so¾
(min.15)

Jodičnan K 35 jedlá so¾

Fluorid K 800 jedlá so¾
Siričitan Na 221 250 krekerové pečivo

Síran Na 514 5 000 syry, náhradky soli
K 515
Ca 516
Mg 518

Uhličitany a hydrogén
-uhličitany Na 500 1 000 karamel

K 501
NH4 503 5 000 tavené syry
Mg 504 10 000 práškový cukor (len uhličitan Mg)
Ca 20 000 emulzné fosfatidové prípravky

(ako NaHCO3) 30 000 rajčinový pretlak, kečup, margarín
BOO pekárske a cukrárske výrobky, trvanlivé pečivo,

cukrovinky, čokoláda, kakao, nápoje v prášku,
kypriace prášky, umelé črevá

Oxid uhličitý 290 BOO polotovary na výrobu nápojov, nealkoholické nápo-
je, vína

V

L Á T K Y  V O N N É ,  C H U Ť O V É  A  P O V Z B U D Z U J Ú C E

1. Vonné látky na účely tejto vyhlášky sú prírodné alebo syntetické látky používané na úpravu arómy
požívatín.

2. Chu�ové látky na účely tejto vyhlášky sú látky používané na zvýraznenie chu�ových vlastností
požívatín.

3. Povzbudzujúce látky na účely tejto vyhlášky sú látky používané na povzbudenie nervovej sústavy
človeka.

4. Syntetické sladidlo možno použi� v množstve, ktorým sa dosiahne len obvyklá sladká chu� výrobku.
Kombinácia dvoch syntetických sladidiel je možná iba za predpokladu, že ich súhrnný obsah nie je
súčtom limitov oboch a ani jedno z nich neprekročí vlastné najvyššie prípustné množstvo.

5. Syntetické sladidlá sa nesmú používa� na výrobu požívatín určených na výživu detí do jedného roka.

6. V prílohe neuvedené aminokyseliny (ich hydrochloridy, sodné a draselné zlúčeniny) používané ako
látky zvýrazňujúce chu� aróm možno používa� v najvyššom prípustnom množstve 300 mg.kg -1

jednotlivo a spoločne nie viac ako 500 mg.kg -1.

7. V žuvačkách a liehovinách možno uvedené najvyššie prípustné množstvá vonných a chu�ových látok
prekroči� pod¾a požiadaviek správnej výrobnej praxe.

8. Ved¾a najvyššieho prípustného množstva vonných a chu�ových látok je v zátvorke uvedené ich
najvyššie prípustné množstvo v nealkoholických nápojoch.

Strana 18 Zbierka zákonov č. 2/1994 Čiastka 1
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Látka C.E7) FEMA8)
Najvyššie
prípustné
množstvo

mg.kg-1   

Požívatina

Alfa-amylcinnam- 128 2061 4 (   1  )
aldehyd
Allylfenoxyacetát 228 2038 1 (   0,8) všeobecne
Trans-anethol 188 2086 150 (  11  )
Anizylacetón 163 2672 25 (  12  )
Benzaldehyd 101 2127 110 (  36  )
Benzylacetát 204 2135 22 (   7  )
Cinnamaldehyd 102 2286 180 (   9  )
Citral 109 2303 40 (   9  )
Citronelol 59 2309 18 (   4  )
Etylheptanoát 365 2437 24 (   7  )
Etyllaurát 375 2441 17 (   2  )
Etylnonanoát 338 2447 15 (   4  )
Etylmetylfenylglycidát - 2444 18 (   5  )
Etylvanilín 108 2464 250 (  20  )
Eugenol 171 2467 33 (   1,5)
2-fenylpropiónaldehyd 126 2887 1 (   0,7)
Geranylacetát 201 2509 17 (   1,5)
Hydroxycitronellal 100 2583 10 (   3,5)
-dietylacetal 44 2584 2 (   2,7)
-dimetylacetal 45 2585 20 (  10  )
Ionon alfa 141 2594 6 (   2  )
Ionon beta 142 2595 6 (   2  )
Isoamylbutyrát 282 2060 50 (  13  )
Karvón D-, L- 146 2249 110 ( 800  )
Linalol 61 2635 9 (   2  )
Linalylacetát 203 2636 9 (   2  )
Mentol D-, L- - 2665 130 (  35  )
Metylantranilát 250 2682 20 (  15  )
Metylheptínkarbonát 481 2729 4 (   0,4)
Metylsalicylát 433 2745 50 (  50  )
6-metylkumarín 579 2699 24 (   5  )
Mravčan etylový 339 2434 98 (   9  )
Beta-naftylmetylketón 147 2723 5 (   0,5)
Gama-nonalakton 178 2781 55 (  11  )
Nonanal 114 2728 2 (   1  )
Octan etylový 191 2414 170 (  60  )
Oktanal 97 2797 4 (   1  )
Piperonal 104 2911 18 (   6  )
Piperonylizobutyrát 305 2913 3 (   1  )
Propenylguaetol 170 2922 20 (   6  )
Rekorcindimetyléter 189 2385 8 (   3  )
Gama-undekalaktón 179 3091 7 (   4  )
Vanilínacetát 225 3108 28 (  10  )

Vanilín 107 3107 1 000 (65) všeobecne

1 500 sušené mliečne výrobky, 
mrazené smotanové krémy, 
zmrzliny

18 000 vanilínový cukor
BOO džemy

Diacetyl - 2378 44 (2,5) margarín, maslo,pivo
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7) Kód značenia C. E. je číslo z registrácie "Council of Europe".

8) Kód značenia FEMA je číslo z registrácie "Flavour Extract Manufacture Association" (USA).
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Látka C.E FEMA
Najvyššie
prípustné
množstvo

mg.kg-1   

Požívatina

Kyselina glutamová 620 BOO trvanlivé pečivo, zemiakové
Glutaman Na 621 lupienky, sterilizovaný hrášok, sterili-

zovaná kukurica a šparg¾a, sterilizova-
né huby, mäsové výrobky a konzervy,
polievkové prípravky, hotové pokrmy 
a polotovary, náhradky solí, ochucova-
cie zmesi so zeleninou, špeciálne vý-
robky s vysokým obsahom glutamanu

5-inozinová kyselina 630 500 polievkové ochucovacie prípravky
5-inozinát disodný 631
5-inozinát vápenatý 633
5-guanylová kyselina 626
5-guanylát disodný 627
5-guanylát vápenatý 629
(ako suma)

Maltol 636 10 všeobecne

Etylmaltol 637 50 všeobecne

Aspartám, Metyl- 951 350 omáčky
-ester-aspartyl-L-
-fenylalanínu a jeho 600 nealkoholické nápoje, dia a nízko-
hydrochlorid (USAL)9) 10) energetické výrobky, výživové doplnky

1 000 dia džemy

2 000 dia cukrovinky

4 000 žuvačky

Sacharín a soli 10) 954 100 dia výrobky všeobecne, nízkoenerge-
tické nápoje, rybacie výrobky

200 dia kompóty, ovocné, zeleninové a
mliečne dia výrobky

800 dia cukrovinky

1 200 žuvačky

BOO dia prípravky na nakladanie zeleniny 11)

Acesulfám K 10) 950 350 dia a nízkoenergetické nealkoholické
nápoje, sladké a trvanlivé pečivo, výži-
vové doplnky

500 mliečne výrobky, nakladaná a sterilizo-
vaná zelenina

600 cukrárske výrobky, marinované ryby,
rybie šaláty

700 dia cukrovinky

Strana 20 Zbierka zákonov č. 2/1994 Čiastka 1

9) Výrobky s obsahom fenylalanínu nie sú vhodné pre fenylketonurikov.
10) Výrobky s obsahom umelých sladidiel nie sú vhodné pre deti do troch rokov.
11) Návod na použitie sa upraví tak, aby nebolo prekročené najvyššie prípustné množstvo sacharinu a zeleninových dia výrobkoch.
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Látka C.E FEMA
Najvyššie
prípustné
množstvo

mg.kg-1   

Požívatina

1 000 dia kompóty a džemy

4 000 žuvačky

Thaumatín 957 50 cukrovinky, žuvačky

400 výživové doplnky
 Neohesperidín DC 959 10 nealkoholické pivo
 30 nízkoenergetické nealkoholické nápoje

50 nízkoenergetické dezerty, kompóty,
džemy a omáčky

100 výživové doplnky, nízkoenergetické
cukrovinky

400 žuvačky

Cyklamát 11) 952 400 dia limonády
Kyselina cyklámová
a jej soli Na, K, Ca

Sorbitol (sorbit) 420 200 000 dia požívatiny, cukrovinky, výživové
doplnky

600 000 žuvačky

Manitol (manit) 421 100 000 dia požívatiny, 
Xylitol (xylit) 967 cukrovinky, výživové doplnky

Izomalt 953 BOO všeobecne
Maltitol 965 (okrem nápojov)
Laktitol 966

Chinín (ako báza) 10 nápoje všeobecne

20 tonizujúce nápoje

50 alkoholické nápoje, arómy (v prepočte
na aromatizovanú požívatinu)

80 špeciálne chinínové nápoje12)

Kofeín (ako báza) 150 špeciálne nápoje s kofeínom
200 liehoviny
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V I
LÁTKY UPRAVUJÚCE FYZIKÁLNE VLASTNOSTI POŽÍVATÍN

Látky upravujúce fyzikálne vlastnosti požívatín na účely tejto vyhlášky sú látky, ktoré zahus�ujú, udržujú
a upravujú konzistenciu alebo majú emulgačný účinok.

Látka E
Najvyššie
prípustné
množstvo

mg.kg-1 

Požívatina

Kyselina angílová 400 20 000 všeobecne
a jej soli Na 401

K 402
Ca 404

Agar 406
Karagénan 407
(furcelaran)
Karobová guma 410
(svätojánsky chlieb)
Guarová guma 412
Tragantová guma 413
Xantánová guma 415
Tara guma 417
Metylcelulóza 461
Karboxymetylcelulóza Na 466

Lecitíny 322 BOO všeobecne
Guma arabská 414
Pektín 440
Želatína jedlá 441
Celulóza 460
Polydextróza 1200
Teplom modifikované škroby 1400
Enzymaticky 
modifikované škroby

1405

Fosfátovaný diškrob-fosfát 1413
Acetylovaný diškrob-fosfát 1414
Škrob-acetát esterifikovaný 
acetanhydridom

1420

Acetylovaný diškrob-adipád 1422
Hydroxy-propyl diškrob fosfát 1442

Amónne soli 442 10 000 trvanlivé pečivo, kakaové
fosfatidových kyselín instantné výrobky, mliečne
(emulgátory RM, LM) výrobky
Mono— a diacyl- 471 5 000 polievkové prípravky, omáčky
glyceroly kyseliny
olejovej, palmitovej, 10 000 margarín
stearovej 15 000 pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny, trvanli-

vé pečivo, sypké pečivové zmesi, cukrovinky, čo-
koláda, sušené mlieko, sušená smotana, mraze-
né mliečne a smotanové výrobky, syry, majonézy

Mono— a diacyl— glyceroly kyselín 5 000 pekárske a cukrárske výrobky
olejovej, palmitovej,
stearovej esterifikované 15 000 mliečne výrobky
kyselinou
octovou 472a 20 000 polievkové omáčky
mliečnou 472b
citrónovou 472c 40 000 arómy, tuky, oleje,
vínnou 472d syry, výživové doplnky, sušená
a ich Na, Ca solí vaječná hmota, penové krémy

Strana 22 Zbierka zákonov č. 2/1994 Čiastka 1
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Látka E
Najvyššie
prípustné
množstvo

mg.kg-1 

Požívatina

Stearyllaktát Na 481 10 000 pekárske a cukrárske výrobky,
Ca 482 zmrzliny
Stearyltartrát 483 mrazené smotanové krémy,
Stearylcitrát 484 cukrovinky, čokoláda, mliečne výrobky, sušené

mlieko, sušená smotana, majonézy

Polymérové estery 475 2 000 čokoládové polevy na cukrovinky
glycerolu a kyseliny olejovej,
palmitovej, stearovej

Benzoínová guma 906 140 leštené cukrovinky,
(živica) žuvačky
Šelak 904
Včelí vosk 901
Karnaubský vosk 903
Mastenec (talk) 553b

Parafínový olej 905 140 leštené cukrovinky,
pod¾a liekopisu žuvačky

5 000 hrozienka
Stearín 902 5 000 komprimované cukrovinky

Oxid kremičitý 551 10 000 nápoje v prášku,
(amorfný) výživové doplnky

Glyoxal 2 000 glejovkové črevá párkové

10 000 glejovkové črevá salámové

V I I
TECHNOLOGICKÉ POMOCNÉ LÁTKY

Technologické pomocné látky na účely tejto vyhlášky sú látky, ktoré sa samy nepoužívajú ako potravinové
prísady, používajú sa však v technologickom procese, pričom môžu zanecha� vo výrobku zvyšky alebo zvyšky
svojich derivátov.

A. Enzýmy potravinárske

Potravinárske enzýmy na účely tejto vyhlášky sú biologicky aktívne látky rastlinného a živočíšneho
prípadne mikrobiálneho pôvodu vhodnej čistoty, používané na dosiahnutie a udržiavanie charakteristických
vlastností požívatín.

Enzým E
Najvyššie
prípustné
množstvo

Pôvod Požívatina

Chymozín BOO žalúdky mladých hospo-
dárskych zvierat

trvanlivé pečivo, mliečne vý-
robky, mäsové výrobky

Pepsín bravčové žalúdky, hovädzie
slezy, bravčová sliznica, ku-
racie ž¾aznaté žalúdky

Trypsín bravčová a hovädzia slinivka
brušná
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Enzým E
Najvyššie
prípustné
množstvo

Pôvod Požívatina

Lyzozým 1105 BOO vaječný bielok nápoje, mliečne a mäsové vý-
robky

Papaín 1101 BOO Caric papaya trvanlivé pečivo, pivo, mäsové
výrobky

Amyláza 1100 BOO Aspergillus niger var. (slad) pekárske výrobky, cukrárske
alfa- Bacillus subtilis, Bacillus náplne, cukrovinky, pivo,
beta- licheniformis, Bacillus dia pivo

amyloliquefaciens
Pektináza BOO Aspergillus niger var., nápoje

Aspergillus foetidus
Mikrobiálne BOO Mucor miehei, Bacillus ce-

reus
trvanlivé pečivo, mliečne

syridlo (renet. renín) Bacillus subtilis a hydinové výrobky
Glukózooxidáza 1200 BOO Aspergillus niger var. maslové krémy a náplne, ma-

jonézy a omáčky, nealkoho-
lické nápoje

Glukózoizomeráza BOO Bacillus coagulans izomerizované
(aj imobilizovaná) glukózové sirupy
Amyloglukozidáza BOO Aspergillus niger var., dia pivo

Aspergillus awamori
Invertáza 1103 BOO Saccharomyces cerevisiae trvanlivé pečivo, cukrovinky
Proteáza BOO Bacillus subtilis, Bacillus trvanlivé pečivo, syry

cereus, Lactobacillus casei
a helveticus,
Streptococcus thermopillus

Beta-galaktozidáza BOO Kluyveromyces fragilis delaktozované mlieko a
mliečne výrobky

Lipáza BOO Aspergillus niger syry
Celuláza BOO Trichoderma reesei š�avy, pivo, pekárske výrobky

B. Rozpúš�adlá

Potravinárske rozpúš�adlá sú na účely tejto vyhlášky také organické zlúčeniny predpísanej čistoty, ktoré
sa používajú v technológií výroby požívatín pri extrakcií látok alebo ako nosiče aditívnych cudzorodých látok
v ich obchodnej úprave.

Látka E
Najvyššie
prípustné
množstvo

mg.kg-1 

Požívatina

Glycerol 422 2 000 nealkoholické nápoje
5 000 liehoviny, zákvasy, 

nátery na mliečne 
výrobky

15 000 želatínové cukríky
100 000 modelovacia hmota v cukrárskej 

a cukrovinárskej výrobe, arómy 
s výdatnos�ou najmenej 1:50

450 000 glejovkové črevá
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Látka E
Najvyššie
prípustné
množstvo

mg.kg-1 

Požívatina

Diacetyl-glycerol (diacetín) 1517 BOO arómy s výdatnos�ou najmenej 1:500

Triacetyl-glycerol (triacetín) 1518 BOO cukrovinky
1,2-propándiol 1520 2 000 pekárske výrobky,
(propylénglykol) cukrárske výrobky, 

(len korpusy), nečokoládové cukrovinky

Benzylalkohol 1501 BOO arómy s výdatnos�ou najmenej 1:10 000

Trietylcitrát 1501 500 000 arómy s výdatnos�ou najmenej 1:1 000

Acetón 0.1 oleje, tuky
30 arómy

Hexán 0,1 arómy, oleje, kakaové maslo

Dichlórmetán 2 arómy, farbivá

Etanol 1510 BOO cukrovinky, potravinárske farbivá, arómy,
mliečne výrobky

Heptán 1 oleje, tuky, arómy
2-propanol
Benzín extrakčný
Chloroform 3 káva bez kofeínu

C. Rôzne

Látka E
Najvyššie
prípustné
množstvo

mg.kg-1 

Požívatina

Dusík 941 BOO š¾ahané mliečne a pokrmové
(žiarovkový) tukové výrobky, ochranná atmosféra pre požíva-

tiny

Oxid dusný 942 BOO š¾ahané mliečne výrobky

Argón 938 BOO ochranná atmosféra
Hélium 939 pre požívatiny
Vodík 947

Tanín BOO filtrovanie nápojov
Bentonit 558
Silikagél
Celulóza prášková 460
(mikrokryštalická)

Silikónové oleje
Dimetylpolysiloxan 900 10 všeobecne (okrem detskej a dojčenskej výživy)

100 žuvačky
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Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2/1994 Z. z.
CUDZORODÉ LÁTKY KONTAMINUJÚCE
I
CHEMICKÉ PRVKY
Chemickými prvkami na účely tejto vyhlášky sa rozumejú prvky, ktoré pri výskyte v požívatinách v
množstve presahujúcom najvyššie prípustné hodnoty môžu svojim dlhodobým účinkom negatívne
ovplyvniť zdravie človeka. Pri posudzovaní určeného obsahu chemických prvkov v požívatinách
nerozhoduje spôsob, akým sa do požívatín dostali a či sa vyskytujú v čistej forme alebo sú
obsiahnuté v zlúčeninách. Na posudzovanie rádionuklidov v požívatinách platia osobitné predpisy.

Chemický prvok Najvyššie prípustné množstvo
mg.kg-1

Požívatina

Antimón 0,05 mlieko a mliečne výrobky
  0,2 múka, nápoje
  0,3 zelenina a ovocie, morské ryby a výrobky z

nich
  0,5 mäkkýše, kôrovce
  0,3 ostatné požívatiny
Arzén 0,05 mlieko, dojčenská a detská mliečna výživa v

konzumnej
    forme
  0,1 mäso a mäsové výrobky, múka, vajcia a

vaječné výrobky,
    rastlinné a živočíšne tuky, dojčenská a detská

na ovocnom
    a zeleninovom základe
  0,2 zverina a výrobky z nej, cereálie, ocot, ovocné

a zeleninové
    šťavy, nápoje
  0,25 mliečne výrobky
  0,3 tvrdé syry, zemiaky
  0,5 ovocie a ovocné výrobky, zelenina a zeleninové

výrobky,
    strukoviny, huby, čokoláda a čokoládové

výrobky
  1,0 vnútornosti a výrobky z nich, ryby

sladkovodné a výrobky z
    nich, cukor, cukrovinky, kakaový prášok, čaj,

kávové
    výťažky, aromatické esencie
  2,0 mäkkýše, kôrovce, ulitníky, droždie pekárske,

ovsené vločky
    a výrobky z nich, chmeľ, želatína
  5,0 ryby a morské výrobky z nich, koreniny
  1,0 ostatné požívatiny
Cín 20,0 dojčenská a detská výživa konzervovaná v skle
  40,0 potravinárske výrobky konzervované v skle
  100,0 ostatné nápoje
  200,0 potravinárske výrobky konzervované v plechu,

nápoje
    v plechu
  25,0 ostatné požívatiny
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Fluór 1,5 mlieko a mliečne výrobky, ostatné
nealkoholické nápoje,

    alkoholické nápoje
  2,5 mäso, obilniny, ovocie, zelenina a zeleninové

výrobky,
    ovocné šťavy
  7,5 tavené syry
  30,0 morské syry a výrobky z nich, mäkkýše,

kôrovce
  100,0 čaj
  2,5 ostatné požívatiny
Hliník 1,0 mlieko a mliečne výrobky
  5,0 ostatné nápoje
  10,0 mäso, ovocné šťavy
  20,0 ovocie
  30,0 ryby, zelenina
  100,0 múka a výrobky z nej
  200,0 obilniny, strukoviny, konzervy v hliníkových

fóliách
  100,0 ostatné požívatiny
Chróm 0,1 mlieko a mliečne výrobky, dojčenská a detská

mliečna výživa
    v konzumnej forme, ovocie, nealkoholické

nápoje,
  0,2 mäso, zelenina
  0,3 ryby
  0,4 múka a výrobky z nej
  0,5 vnútornosti, ostatné požívatiny
Jód 0,1 mlieko a mliečne výrobky
  1,0 nápoje
  5,0 morské ryby a výrobky z nich, mäkkýše,

kôrovce
  1,0 ostatné požívatiny
Kadmium 0,003 dojčenská a detská mliečna výživa v

konzumnej forme
  0,01 mlieko, pivo
  0,02 vajcia a vaječné výrobky, cukor
  0,03 mliečne výrobky, ovocie a ovocné výrobky,

stužené tuky,
    dojčenská a detská výživa na ovocnom a

zeleninovom
    základe, nealkoholické nápoje, ostatné

alkoholické nápoje
  0,05 tvrdé syry, zelenina a zeleninové výrobky,

ovocné a
    zeleninové šťavy, zemiaky, mäso a mäsové

výrobky, múka a
    výrobky z nej
  0,07 ocot, cereálie, celozrnné výrobky
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  0,1 strukoviny, ryby a rybie výrobky, zverina a
výrobky z nej,

    víno
  0,5 olejnaté plody a semená, vnútornosti vrátane

vnútorností z
    rýb a výrobky z nich, kôrovce, mäkkýše,

ulitníky, ovocné
    konzervy sterilizované, mak, kakaový prášok,

čokoláda a
    čokoládové výrobky
  1,0 obličky, tresčia pečeň, huby, čaj, kosti,

želatína
  0,1 ostatné požívatiny
Meď 0,1 rastlinné oleje
  0,3 detská a dojčenská mliečna výživa v

konzumnej forme
  0,4 mlieko, rastlinné a živočíšne tuky, cukor, ocot
  2,5 mliečne výrobky
  3,0 droždie pekárske, zemiaky, vajcia a vaječné

výrobky,
    nealkoholické nápoje
  5,0 mäso a mäsové výrobky, zverina a výrobky z

nej, múka a
    výrobky z nej, detská dojčenská výživa na

ovocnom a
    zeleninovom základe, víno, pivo
  10,0 ryby a výrobky z nich, cereálie, ovocie a

zelenina a výrobky
    z nich, huby, zemiakový škrob
  15,0 cukrovinky, strukoviny
  20,0 tvrdé syry
  30,0 ovocné a zeleninové pretlaky, pulpy, pyré,

koncentráty,
    želatína, mäkkýše, kôrovce, ulitníky, čokoláda

a čokoládové
    výrobky, káva, hrozienka, aromatické a

chuťové esencie,
    ostatné alkoholické nápoje
  50,0 kakaový prášok
  80,0 vnútornosti a výrobky z nich
  100,0 čaj
  25,0 ostatné požívatiny
Nikel 0,1 dojčenská a detská mliečna výživa v

konzumnej forme,
    mlieko a mliečne výrobky, rastlinné oleje
  0,3 nápoje
  0,4 dojčenská a detská výživa na báze ovocia a

zeleniny
  0,5 mäso a mäsové výrobky, ryby, ovocie a ovocné

výrobky,
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    zelenina a zeleninové výrobky, zemiaky
  1,0 stužené tuky, zverina
  3,0 cereálie, strukoviny
  5,0 sója a výrobky z nej na detskú výživu, orechy,

čokoláda a
    čokoládové výrobky
  8,0 kakao, sója a výrobky z nej, čaj, káva
  2,0 ostatné požívatiny
Olovo 0,05 dojčenská a detská mliečna výživa v

konzumnej forme
  0,1 mlieko, stužené tuky, rastlinné oleje,

dojčenská a detská
    výživa na báze ovocia a zeleniny
  0,2 nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové

šťavy, ostatné
    alkoholické nápoje
  0,3 zemiaky, mliečne výrobky, vajcia a vaječné

výrobky, víno
  0,4 ovocie, ocot
  0,5 mäso, mäkké syry, cukor, múka a výrobky z

múky, zelenina
    a zeleninové výrobky, strukoviny, huby
  0,7 tvrdé syry, ovocné výrobky
  1,0 cereálie, celozrnné výrobky, mäsové výrobky,

ryby a rybie
    výrobky, vnútornosti a výrobky z nich, špenát,

cukrovinky,
    čokoláda a čokoládové výrobky
  2,0 zverina a výrobky z nej, tresčia pečeň, tekuté

ovocie, pulpy,
    koncentrované ovocné šťavy, koreniny,

zeleninové
    koncentráty
  3,0 kakaový prášok
  5,0 droždie pekárske
  10,0 mäkkýše, kôrovce, ulitníky, čaj, želatína, kosti
  1,0 ostatné požívatiny
Ortuť 0,002 dojčenská a detská mliečna výživa v

konzumnej forme
  0,01 mlieko, ovocie, ocot, dojčenská a detská výživa

na ovocnom
    a zeleninovom základe, nápoje, ovocné a

zeleninové šťavy
  0,02 mliečne výrobky, múka a výrobky z nej,

zelenina, zemiaky,
    vajcia a vaječné výrobky, kakaový prášok,

čokoláda a
    čokoládové výrobky, stužené tuky, cukor
  0,03 mäso a mäsové výrobky, tvrdé syry,

strukoviny, cereálie a
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    celozrnné výrobky, ovocné a zeleninové
výrobky

  0,05 zverina a výrobky z nej, cukrovinky, želatína
  0,1 huby, vnútornosti a výrobky z nich
  0,2 ryby sladkovodné - nedravé a výrobky z nich
  0,5 mäkkýše, kôrovce, ulitníky, ryby morské a

výrobky z nich
  0,6 ryby sladkovodné - dravé a výrobky z nich
  0,7 tresčia pečeň, ryby morské - dravé
  0,05 ostatné požívatiny
Zinok 2,5 ocot
  3,0 cukor
  5,0 dojčenská a detská mliečna výživa v

konzumnej forme,
    cukrovinky
  8,0 mlieko
  10,0 rastlinné oleje, stužené tuky ovocie a ovocné

výrobky,
    zelenina a zeleninové výrobky, marinády,

zemiaky, nápoje
  20,0 marmelády, džemy, rôsoly, pulpy, pyré,

pretlaky, huby
  25,0 mliečne výrobky, dojčenská a detská výživa

ovocná a zeleninová,
    múka a výrobky z nej, vajcia a výrobky z nich
  50,0 syry, mäso a mäsové výrobky, želatína, ryby a

výrobky z
    nich, cereálie, čokoláda a čokoládové výrobky,

strukoviny
  60,0 mäso hovädzie a zverina a výrobky z nich
  70,0 kakaový prášok
  80,0 vnútornosti a výrobky z nich, syry tvrdé
  100,0 ovocné a zeleninové koncentráty, droždie

pekárske, želatína
  200,0 mäkkýše, kôrovce, ulitníky
  80,0 ostatné požívatiny
Železo 1,5 rastlinné oleje a stužené tuky
  15,0 ovocné a zeleninové šťavy, nápoje
  25,0 víno
  BOO ostatné požívatiny

II
DUSIČNANY
1. Dusičnanmi na účely tejto vyhlášky sa rozumejú sodné a draselné soli kyseliny dusičnej, ktoré
sa do požívatín dostávajú ako znečisťujúce látky prevažne z pôdy a vody v množstve, ktoré za
určitých podmienok môže svojím účinkom ohroziť ľudské zdravie.
2. Dusičnany a dusitany ako aditívne látky sú uvedené v časti IV prílohy č. 1
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Požívatiny Najvyššie prípustné
množstvo mg.kg-1

(vyjadrené ako NaNO3)

Dojčenská mliečna výživa v konzumnej forme 15
Ovocné a zeleninové šťavy, konzervárenské výrobky z ovocia,
zeleniny a mäsa, cereálne výrobky na dojčenskú a detskú výživu od
4 mesiacov do 3 rokov, nealkoholické nápoje, pivo.

50

Cibuľa (hľúza) 100
Zemiaky, cesnak, pór, plodová zelenina (paprika, rajčiny, uhorky
apod.)

200

Skoré zemiaky do 15. júla roku zberu, struková zelenina 300
Rajčiny skleníkové a rýchlené, uhorky skleníkové a rýchlené 400
Koreňová zelenina (mrkva, petržlen, zeler) 600
Hlúbová zelenina (kel, kapusta, karfiol, kaleráb), tekvica, cuketa 700
Rýchlená mrkva 1 000
Listová zelenina (špenát, šalát, vňate), reďkovka, kaleráb
skleníkový a rýchlený

1 500

Cvikla, reďkovka skleníková a rýchlená, šalát skleníkový a
rýchlený

3 000

III
POLYAROMATICKÉ UHĽOVODÍKY
1. Na účely tejto vyhlášky sa do polyaromatických uhľovodíkov zaraďuje naftalén, fenantrén,
pyrén, benzo(a)antracén, benzo(b)fluorantén a benzo(a)pyrén.
2. V bode 1. vymenované látky sú vyjadrené ako najvyššie prípustné množstvo benzo(a)pyrénu.

Látka Najvyššie prípustné množstvo

mg.kg-1

Požívatina

benzo(a)pyrén 0,001 údené mäsové a rybie výrobky, káva
pražená

&nbsp 0,01 rastlinné tuky všeobecne

IV
POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY
Polychlórované bifenyly na účely tejto vyhlášky sú chlórované zlúčeniny, chemickou štruktúrou
podobné chlórovaným pesticídom. Do požívatín sa dostávajú ako kontaminujúce látky.
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Kongenér kód značenia
(IUPAC)13)

Najvyššie prípustné
množstvo
mg.kg-1

Požívatina

  0,008A mäso kuracie, morčacie,
28   králičie, teľacie, konské, mäso
52 z každého   pernatej a srstnatej zveriny
101 jednotlivo   a výrobky z neho, mäso ostatných
180   teplokrvných jatočných zvierat a diviačej

zveri s obsahom
    tuku v analyzovanom tkanive do 10 % a

výrobky z nich
  0,02E vajcia a výrobky z nich
  0,03B dojčenská a detská mliečna výživa
  0,04B mlieko a výrobky z neho
  0,08B mäso teplokrvných a tučných zvierat s

obsahom tuku
    v analyzovanom tkanive vyšším než 10

% a výrobky z neho,
    jedlé živočíšne tuky (s výnimkou

mliečneho tuku)
  0,15B mäso hovädzie a výrobky z neho
  0,2C ryby morské a sladkovodné a výrobky z

nich, kôrovce,
    mäkkýše a stavovce
  0,4D tresčia pečeň a výrobky z nej
138 z každého 0,01A mäso kuracie, morčacie,
153 jednotlivo   králičie, teľacie, konské a mäso pernatej

a srstnatej zveriny
    a výrobky z neho, mäso ostatných

teplokrvných a jatočných
    zvierat s obsahom tuku v analyzovanom

tkanive do 10 %
    a výrobky z neho
  0,02E vajcia a výrobky z nich
  0,04B dojčenská a detská mliečna výživa
  0,05B mlieko a výrobky z neho
  0,1B mäso teplokrvných jatočných zvierat s

obsahom tuku
    v analyzovanom tkanive vyšším než 10

% a výrobky z neho,
    jedlé živočíšne tuky (s výnimkou

mliečneho tuku)
  0,2B mäso hovädzie a výrobky z neho
  0,3C ryby morské a sladkovodné a výrobky z

nich, kôrovce,
    mäkkýše a stavovce
  0,6D tresčia pečeň a výrobky z nej
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V
RÔZNE

Látka Najvyššie prípustné množstvo

mg.kg-1

Poživatina

dibutylftalát 1 alkoholické nápoje
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Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2/1994 Z. z.
REZÍDUÁ PESTICÍDOV A FARMAKOLOGICKY ÚČINNÝCH LÁTOK
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Príloha č. 3
vzhlášky Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 2/1994 Z. z.

REZÍDUÁ PESTICÍDOV A FARMAKOLOGICKY ÚČINNÝCH LÁTOK

I

REZÍDUÁ PESTICÍDOV

1. Pesticídy na účely tejto vyhlášky sú látky alebo zmesi látok určené na prevenciu, ničenie alebo
reguláciu škodlivých činite¾ov vyskytujúcich sa kdeko¾vek, vrátane prenášačov ¾udských alebo
zvieracích nákaz, nežiadúcich druhov rastlín alebo živočíchov, ktoré škodlivo ovplyvňujú produkciu,
spracovanie, skladovanie alebo predaj požívatín. Pesticídy zahŕňajú najmä: insekticídy, akaricídy,
nematocídy, ovicídy, fungicídy, rodenticídy a herbicídy. Ďalej sa k pesticídom priraïujú regulátory
rastu rastlín, defolianty, desikanty, antibiotiká na ochranu rastlín, látky na prebierku plodov či na
prevenciu predčasného opadania plodov a látky aplikované pred zberom alebo po zbere na ochranu
plodín počas skladovania a prepravy.

2. Rezíduá pesticídov sa môžu vyskytova� iba ako následok schválenej aplikácie, ktorou sa rozumie
aplikácia pesticídov v súlade s ich registráciou (Zoznam povolených prípravkov na ochranu rastlín).

3. Maximálne limity rezíduí pesticídov iného pôvodu, ako sú uvedené v bode 2, sú označené zna-
mienkom *.

4. Rezíduá pesticídov sa vyjadrujú v hmotnostnom podiele mg.kg -1 celého produktu, pokia¾ nie je v
konkrétnych prípadoch uvedené inak. Pre mlieko a mliečne výrobky platí táto zásada iba do obsahu
tuku 4 %. Pri obsahu tuku vyššom ako 4 % sa vyjadrujú výsledky na tuk.

5. Maximálne limity rezíduí herbicídov nepresahujúce 0.1 mg.kg-1 sa neuvádzajú, pokia¾ nie je ïalej
uvedené inak. A. Rezíduá pesticídov v požívatinách po aplikácií pri ochrane zásob

A. Rezíduá pesticídov v požívatinách po aplikácií pri ochrane zásob

Pesticíd

Maximálny
limit

rezíduí
mg.kg-1

Požívatina Poznámka

anorganický bromid 30,0 sušená zelenina, sušené ovocie
(stanovený a vyjadrený 50,0 obilniny, strukoviny,
ako celkový bromid múka, kakaové bôby,
zo všetkých zdrojov) podzemnica nelúpaná,mandle

100,0  korenie, hrozienka
200,0 sušené huby

deltametrin 1,0 obilniny
dichlorvos 0,1 potraviny všeobecne pri nepriamej aplikácií

0,2 sušené liečivé rastliny (pásy, kontakt s plynom)
0,2 obilniny priama aplikácia

etoxyquin 0,01 jadrové ovocie
fosforovodík 0,01 ryža, káva zelená, podzemnica

nelúpaná, sušené liečivé
rastliny, šošovica, múka a iné
mlynské výrobky z obilnín,
sušená zelenina, sušené ovocie

0,1 obilniny
chlórprofam 5,0 zemiaky

0,2 koreňová zelenina
profam (IPC) 0,1 iné rastlinné potraviny
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Pesticíd

Maximálny
limit

rezíduí
mg.kg-1

Požívatina Poznámka

chlorpyrifosmetyl 5,0 pšenica, raž
1,0 výrobky z obilnín

kyanovodík 6,0 múka
10,0 obilniny, strukoviny

malatión 3,0 pšenica
permetrín 0,1 balené požívatiny

2,0 pšenica
50,0 chme¾

piperonylbutoxid 10,0 obilniny
1,0 ryža

pirimifosmetyl 4,0 obilniny kakaové bôby

pyretríny (prírodné) 3,0 obilniny
tiabendazol 5,0 zemiaky

3,0 jadrové ovocie

B. Rezíduá pesticídov v požívatinách po aplikácií počas vegetácie

Pesticíd
Maximálny

limit
rezíduí
mg.kg-1

Požívatina

aldikarb 0,01 mäso jatočných zvierat
(suma aldikarbu, jeho 0,02 sója
sulfoxidu a sulfónu 0,05 cibu¾a, arašidy (jadrá),
vyjadrená ako aldikarb) cukrová repa

0,1 fazu¾a, káva zelená, bavlníkové semeno

0,5 zemiaky
aldrín a dieldrín*)  0,006 mlieko
(suma oboch) 0,02 obilniny

0,02 ryža nelúpaná (paddy)
0,05 ovocie
0,1 vajcia (bez škrupiny), mrkva šalát
0,1 šparg¾a, brokolica, ružičkový kel, kapusta, karfiol uhorky,

baklažán, chren, cibu¾a, paštrnák, paprika, zemiaky, reïkovka
0,2 mäso jatočných zvierat (vyjadrené na tuk)

anorganický bromid 20,0  ovocie, sušené slivky
(stanovený a vyjadrený 30,0  citrusové ovocie, sušené ovocie
ako celkový bromid jahody
zo všetkých zdrojov) 50,0  obilniny, celozrnná múka, sušené broskyne

75,0  avokádo
100,0   hrozienka, datle sušené
250,0   figy sušené
400,0   byliny sušené, korenie

azinfos-metyl 0,2 mandle (jadrá), bavlníkové
(pri súčasnom výskyte a slnečnicové semeno, zemiaky,
i azinfos-etylu 0,4 kivi (jedlá čas�)
rezíduá nesmú prekroči� 0,5 zelenina
uvedené limity, 1,0 ovocie, brokolica, ružičkový kel
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Pesticíd
Maximálny

limit
rezíduí
mg.kg-1

Požívatina

pri rajčinách
1 mg.kg -1 2,0 marhule, zeler (vňa�), citrusové ovocie, melóny, hrachovina,

sójová vňa�

4,0 hrozno, broskyne, kivi (celé plody)
10,0  mand¾ové šupky

azocyklotín 1,0 kôstkoviny
(suma azocyklotínu, 10,0  chme¾ sušený
cyhexatínu a dicyclohe-
xylcinoxidu vyjadrená ako
cyhexatín)
benomyl 0,1 cukrová repa, mäso

1,5 egreše, ríbezle

binapakryl 0,3 nektárinky, slivky
0,5 jablká, čerešne, hrozno, hrušky
1,0 broskyne

bitertanol 0,1 obilniny
0,6 kôstkoviny

bromofos  0,05 mlieko
1,0 bôby, brokolica, kapusta, karfiol, uhorky, kaleráb, cibu¾a,

hrach
0,2 repka, repkový olej
0,5 ružičkový kel, čerešne, egreše, broskyne, jahody, cukrová repa,

mäso baranie (vyjadrené na tuk) chlieb svetlý
1,0 hlávkový kel,zeler, mrkva, ríbezle, fazu¾a, hrušky, slivky,

špenát, černice
2,0 jablká, pór, šalát, reïkovka, biela múka, celozrnný chlieb
5,0 olivy, olejový olej

bromofos-etyl   0,008 mlieko
 0,02 fazu¾a, karfiol, cibu¾a, cukrová repa
 0,05 fazu¾a (struky), kukurica (zrno)

0,1 repka
0,2 šalát
0,5 kapusta, zeler, čierne ríbezle, egreše, kaleráb, broskyne,

repkový olej, jahody, čerešne
1,0 ružičkový kel, červené ríbezle
2,0 jablká, mrkva, hrušky, slivky, špenát, hovädzie mäso

(vyjadrené na tuk)

bromopropylát 0,2 banány, citrusové ovocie
1,0 bavlníkové semeno, zelenina
5,0 jablká, čerešne, hrozno, chme¾ sušený, nektárinky, broskyne,

hrušky, slivky, jahody, čaj čierny

captan 5,0 hrozienka
10,0 brusnice, uhorky, fazu¾a (struky), šalát, paprika, maliny
15,0 citrusové ovocie, endívia, broskyne, slivky, rebarbora, rajčiny
20,0 marhule, čučoriedky, čierne a červené ríbezle, špenát, jahody
25,0 jablká, hrušky

carbaryl 0,1 mlieko a mliečne výrobky
0,2 zemiaky, cukrová repa, pšeničná múka biela, hovädzie, kozie

a baranie mäso
0,5 vajcia (bez škrupín), hydina
1,0 kukurica sladká (zrno), bavlníkové semeno, vigna, orechy

(jadrá), olivy (upravované), sója
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Pesticíd
Maximálny

limit
rezíduí
mg.kg-1

Požívatina

2,0 repka, mrkva, paštrnák, podzemnica nelúpaná, reïkovka,
kvaka, múka celozrnná

3,0 uhorky, melóny, tekvica
5,0 jablká, banány, jačmeň, fazu¾a, hlúbová zelenina, baklažán,

hrozno, ovos, hrušky, hrach (struky), paprika, raž, rajčiny,
pšenica, ryža nelúpaná (paddy), ryža pololúpaná (natural)

7,0 čučoriedky, citrusové ovocie, brusnice, jahody
10,0 marhule, šparg¾a, černice, čerešne, kivi, listová zelenina,

nektárinky, orechy celé (v škrupine), olivy (neupravované),
broskyne, slivky, maliny, cirok

20,0 otruby pšeničné

carbendazim 0,5 pšenica, jačmeň, uhorky, ovocie (s výnimkou jabĺk, hrušiek a
broskýň)

carbofuran  0,05 hovädzie kozie, konské, bravčové a baranie mäso, tuk
(suma carbofuranu
a 3-hydroxycarbofuranu 0,1 a ostatné jedlé časti, mlieko
vyjadrená ako carbofuran) banány, jačmeň, káva zelená, baklažán, kaleráb šalát,

kukurica, horčica, ovos, olejnaté semená, cibu¾a, broskyne,
arašidy (jadrá), hrušky, cirok, jahody, cukrová repa, sladká
kukurica, rajčiny, pšenica

0,2 karfiol, ryža pololúpaná (natural), sója
0,5 kapusta, mrkva, zemiaky
2,0 ružičkový kel
5,0 chme¾ sušený

carbosulfan 5,0 chme¾ sušený
(suma carbosulfanu carbofu-
ranu, 3-hydroxycarbofuranu
a 3-ketocarbofuranu)
cartap 0,1 gaštan, ïumbier, zemiaky, ryža
(vyjadrený ako vo¾ná báza) pololúpaná (natural), sladká kukurica

0,2 kapusta
1,0 hrozno, reïkovka
2,0 pekinská a čínska kapusta
5,0 čaj zelený

carbofenotión 0,004 mlieko
(suma carbofenotiónu, 0,02 orechy pekan (jadrá), zemiaky,
jeho sulfoxidu a repka, vlašské orechy (jadrá)
sulfónu vyjadrená 0,1 cukrová repa
ako carbofenotión) 2,0 citrusové ovocie

cyhexatín 0,05 mlieko,mliečne výrobky
(suma cyhexatínu 0,2 mäso jatočných zvierat
a dicyklohexylcín oxidu 0,5 paprika, uhorky, melóny
vyjadrená ako 1,0 angúria
cyhexatín) 2,0 citrusové ovocie, hrušky, jablká, čaj čierny, rajčiny

clofentezín 0,2 kôstkoviny

crufomát 0,05 mlieko
1,0 mäso jatočných zvierat

cymoxanil 0,05 zemiaky
0,1 hrozno, cibu¾a, uhorky
2,0 chme¾ sušený

cypermetrín 0,05 zemiaky, repka, horčica, fazu¾a, mlieko
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Pesticíd
Maximálny

limit
rezíduí
mg.kg-1

Požívatina

(suma izomérov) 0,2 uhorky, pšenica
0,5 rajčiny, hrozno,paprika, fazu¾a (struky), jačmeň
1,0 kôstkoviny

2,4-D  0,05 vajcia, mäso jatočných zvierat, mlieko a mliečne výrobky, ryža,
kukurica

0,1 černice, maliny, čučoriedky
0,2 zemiaky, obilniny
2,0 citrusové ovocie

DDT*) (suma p,p’-DDT  0,05 mlieko
o,p’-DDT 0,1 obilniny
p,p’-DDE 0,5 vajcia (bez škrupín)
p,p’-DDD’ 1,0 ovocie, zelenina mliečne výrobky, mäso jatočné (vyjadrené na

tuk)

deltametrín  0,01 bôb, zemiaky, horčica, šošovica
 0,05 jahody, fazu¾a (struky), obilniny, hrozno, kôstkoviny

0,2 uhorky, rajčiny, paprika, repka, hlúbová zelenina
1,0 obilniny ošetrené v sklade
5,0 chme¾ sušený

diazinón  0,02 mlieko
0,1 mandle (jadrá), jačmeň, bavlníkové semeno, lieskové orechy

a arašidy (jadrá), orechy pekan (jadrá), ryža lúpaná, požlt
(semeno), slnečnicové semeno, vlašské orechy (jadrá), pšenica

0,5 ovocie, kivi, zelenina
0,7 mäso hovädzie (vyjadrené na tuk), citrusové ovocie, listová

zelenina, broskyne, mäso bravčové (vyjadrené na tuk), sladká
kukurica

0,2 olivy neupravené, olivový olej

dicloran 0,5 angúria, rajčiny
2,0 fazu¾a
5,0 černice, ríbezle

10,0 marhule, mrkva, hrozno, šalát, nektárinky, slivky, maliny,
jahody

15,0 čerešne broskyne

dichlofluanid 0,1 cibu¾a, zemiaky
2,0 fazu¾a (struky), čerešne, paprika, rajčiny
5,0 jablká, uhorky, broskyne, hrušky
7,0 egreše

10,0 šalát, jahody
15,0 ríbezle, hrozno, maliny

dichlórvos  0,02 mlieko
 0,05 mäso hovädzie, kozie, bravčové, baranie, hydina, vajcia (bez

škrupín)
0,1 ovocie
0,5 huby, zelenina
1,0 šalát
2,0 káva zelená, šošovica, arašidy (jadrá), obilniny, sója
5,0 kakaové bôby

dicofol 1,0 jahody rajčiny
2,0 angúria, uhorky
5,0 ovocie, chme¾ sušený, čaj, zelenina

diflubenzuron 1,0 hlúbová zelenina, jablká
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Pesticíd
Maximálny

limit
rezíduí
mg.kg-1

Požívatina

dimethipin  0,02 slnečnicový olej stolový
 0,05 zemiaky

0,1 repka
0,5 slnečnica

dimetoát 1,0 paprika, jahody, rajčiny
(suma dimetoát 2,0 čierne ríbezle, citrusové
a ometoátu z použitia ovocie, zelenina
formotiónu, dimetoátu a
ometoátu)
dioxatión   0,008 mlieko
(suma cis— a trans-  0,05 zemiaky, cukrová repa
dioxatiónu) 0,1 marhule, broskyne, slivky

1,0 mäso hovädzie, kozie, bravčové, baranie (vyjadrené na tuk),
mrkva

2,0 hrozno, čerešne
3,0 citrusové ovocie
5,0 jablká, hrušky, dule

dinocap 0,1 mrkva, petržlen, jablká,
(suma dinocapu hrozno, egreše
a príslušných nitrooktylfeno-
lov vyjadrená ako dinocap)
difenyl 70,0 citrusové ovocie

difenylamín 5,0 jablká

diquat (katión)  0,01 mlieko
0,05 mäso jatočných zvierat, zelenina, vajcia (bez škrupín)
0,1 bavlníkový, repkový, slnečnicový a sezamový olej, hrach,

kukurica, cibu¾a, cukrová repa
0,2 zemiaky, ryža pololúpaná (natural), ryža lúpaná, múka

pšeničná
0,5 fazu¾a, slnečnicové semeno
1,0 bavlníkové semeno
2,0 repka, cirok, pšenica, pšeničná múka (celozrnná)
5,0 jačmeň, mak, ryža nelúpaná (paddy), pšeničné otruby

disulfoton (=phorate) 0,05 obilniny (s výnimkou ryže a
(zmes disulfotonu, 0,1 kukurice), sója, vajcia, mäso
demetonu-S a ich 0,5 káva, arašidy (jadrá), orechy
sulfoxidov a sulfónov pekan, ananás, fazu¾a, repka,
vyjadrená ako rajčiny
disulfoton) zeler (vňa�), ryža nelúpaná (paddy), kukurica, cukrová repa,

zelenina, zemiaky

ditiokarbamáty 0,1 zemiaky, zeler, cukrová repa
mancozeb, zineb, 0,2 pšenica
metiram 0,5 fazu¾ové struky
(stanovené a vyjadrené 1,0 čerešne, višne
ako CS2) 2,0 broskyne, marhule, cibu¾a, pór, uhorky, jahody, zeler (vňa�),

hrozno
3,0 rajčiny, paprika
5,0 ríbezle, šalát

dodine 2,0 čerešne
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Pesticíd
Maximálny

limit
rezíduí
mg.kg-1

Požívatina

5,0 jablká, hrozno, broskyne, hrušky, jahody

edifenfos  0,02 ryža lúpaná
0,1 ryža pololúpaná (natural)

endosulfan 0,1 ryža nelúpaná (paddy)
(suma alfa a beta 0,2 mrkva, cibu¾a, zemiaky, bataty,
endosulfanu a bôb, kukurica
endosulfan sulfátu) 0,5 bavlníkový olej surový

1,0 bavlníkové semeno
2,0 ovocie, zelenina

30,0 čaj

endrín*)    0,0008 mlieko
(suma endrínu a  0,02 jablká, jačmeň, bavlníkový olej
ketoendrínu) (jedlý), ryža pololúpaná (natural), ryža lúpaná, cirok, sladká

kukurica, pšenica
0,1 bavlníkové semeno, bavlníkový olej surový, mäso jatočných

zvierat (vyjadrené na tuk)
0,2 vajcia (bez škrupín)
1,0 hydina (vyjadrené na tuk)

ethefón 0,5 cibu¾a, jačmeň, raž, pšenica
0,2 rajčiny, paprika
3,0 čerešne, višne, ríbezle červené a čierne

etión  0,02 mlieko
 0,05 kukurica

0,1 mandle (jadrá), marhule, gaštany (jadrá), lieskové orechy
(jadrá), orechy pekan (jadrá), vlašské orechy (jadrá), čerešne

0,2 vajcia (bez škrupín), mäso kozie, konské, bravčové, baranie,
hydinové (vyjadrené na tuk), vnútornosti

0,5 bavlníkové semeno, uhorky, tekvica
1,0 baklažán, cesnak, nektárinky, cibu¾a, broskyne, paprika,

hovädzie vnútornosti
2,0 jablká, fazu¾a, citrusové ovocie, hrozno, melóny, hrušky, slivky,

jahody, rajčiny
2,5 mäso hovädzie (vyjadrené na tuk)
5,0 čaj

etiofencarb  0,02 mäso jatočné, vajcia, mlieko
(suma etiofencarbónu,  0,05 obilniny
jeho sulfoxidu a sulfónu 0,1 cukrová repa
vyjadrená ako 0,2 bôb, sója
etiofencarb) 0,5 zemiaky, reïkovka

1,0 uhorky, karfiol
2,0 ostatná zelenina
5,0 broskyne, hrušky, slivky, jablká

10,0 šalát, čerešne

etirimol   0,01 čerešne, vajcia, sója, kaleráb, cukrová repa
 0,05 marhule, karfiol, broskyne, ružičkový kel

0,1 pšenica, jačmeň

etrimfos 0,1 uhorky, kapusta, pór, cibu¾a,
(suma etrimfosu, jeho zemiaky, ryža
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Pesticíd
Maximálny

limit
rezíduí
mg.kg-1

Požívatina

kyslíkového analógu a 0,2 rajčiny, paprika, fazu¾a,
6-etoxy-2-etyl-4-hydro- hrach, slivky
xypirimidínu)

etoxyquin 3,0 jablká, hrušky

fenamifos (suma  0,05 brokolica, ružičkový kel,
fenamifosu, jeho kapusta, karfiol, bavlníkové
sulfoxidu a sulfónu semeno, melóny, arašidy
vyjadrená ako fenamifos) (jadrá), ananás, sója, cukrová repa, kivi

0,1 banány, káva pražená i zelená, hrozno, bataty, pomaranče (dužina)
0,2 zemiaky, rajčiny, mrkva

fenarimol  0,05 egreše, ríbezle
0,1 uhorky
0,2 hrozno broskyne

fenbutatín oxid  0,02 mäso kozie, hovädzie, konské, bravčové, baranie, mlieko
0,2 pečeň a obličky kozie, hovädzie, konské, bravčové, baranie
1,0 uhorky, baklažán, angúria, melóny, paprika, rajčiny
3,0 slivky, jahody
5,0 čerešne, citrusové ovocie, jablká, hrozno, hrušky
7,0 citrusová dužina sušená, broskyne

20,0 jablčné výlisky sušené

fenchlórfos  0,01 hydina
 0,05 vajcia (bez škrupín)
 0,08 mlieko

2,0 mäso bravčové (vyjadrené na tuk)
10,0 mäso hovädzie, kozie, baranie (vyjadrené na tuk)

fenitrotión    0,002*) mlieko
 0,05 uhorky, cibu¾a, zemiaky, mäso jatočných zvierat (vyjadrené na tuk)

0,1 karfiol, kakaové bôby, baklažán, paprika, sója
0,2 chlieb biely, pór, pomaranče, reïkovka
0,5 jablká, kapusta, červená kapusta, čerešne, šalát, jahody, čaj

zelený, rajčiny, hrozno
1,0 pšeničná múka biela
2,0 pšeničné otruby (upravené)
5,0 pšeničná múka (celozrnná)

10,0 obilniny
30,0 pšeničné otruby

fenpropatrín 0,2 uhorky

fenpropimorf 0,1 pšenica, jačmeň

fensulfotión 0,2 banány, mäso hovädzie, kozie,
suma fensulfotiónu, jeho baranie (vyjadrené na tuk),
kyslíkového analógu a ostatné jedlé časti
ich sulfónov vyjadrená  0,05 arašidy (jadrá), ananás
ako fensulfotión) 0,1 kukurica, cibu¾a, zemiaky, cukrová repa, kvaka, rajčiny

fentín  0,05 arašidy (jadrá), orechy pekan
(fentín okrem (jadrá)
anorganického cínu a di— a 0,1 zeler, kakaové bôby, káva
mono-fenylcínu) zelená, zemiaky, ryža nelúpaná (paddy)

0,2 mrkva, cukrová repa
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Pesticíd
Maximálny

limit
rezíduí
mg.kg-1

Požívatina

1,0 zeler, vňa�

fenvalerát  0,05 zemiaky, repka
0,1 hrach
0,5 paprika
2,0 kôstkoviny
3,0 kapusta

formotión 0,2 citrusové ovocie
0,5 kôstkoviny

fonofos 0,1 obilniny, kukurica, cukrová repa

fosalón  0,05 mäso baranie
0,1 gaštany (jadrá), orechy pekan (jadrá), zemiaky, repka
0,5 tuk baraní
1,0 ružičkový kel, kapusta, citrusové ovocie, uhorky, hrach,

jahody, šalát, rajčiny, brokolica
2,0 repa, chme¾ sušený, hrušky
5,0 jablká, hrozno, broskyne, slivky

10,0 čerešne

fosetyl-Al 0,2 cibu¾ka

fosmet  0,02 mlieko
(suma fosmetu a  0,05 zemiaky, kukurica
jeho kyslíkového 0,1 hrach, orechy
analógu) 1,0 mäso hovädzie (vyjadrené na tuk)

5,0 citrusové ovocie
10,0 čučoriedky, bataty
15,0 kivi

fosfamidón  0,05 koreňová zelenina, zemiaky
(suma fosfamidónu, 0,1 uhorky, šalát, obilniny
N-desetylfosfamidónu, 0,2 fazu¾a, brokolica, ružičkový
a ich E— a Z-izomérov) kel, kapusta, mrkva, zeler, paprika, broskyne, hrach, špenát,

jahody, rajčiny, slivky, čerešne
0,4 citrusové ovocie
0,5 jablká, hrušky

guazatín 0,1 ananás, zemiaky, obilniny, cukrová trstina
5,0 citrusové ovocie

heptachlór*)   0,006 mlieko
(suma heptachlóru  0,01 citrusové ovocie, ananás (jedlá
a heptachlórepoxidu) čas�)

 0,02 bavlníkové semeno, obilniny, sója, sójový olej, rajčiny
 0,05 vajcia (bez škrupín), zelenina

0,2 mäso jatočných zvierat, hydina vyjadrené na tuk
0,5 sójový olej surový

heptenofos 0,1 hlúbová zelenina, paprika, rajčiny, uhorky
0,5 kôstkoviny

hexachlórbenzén*’  0,02 mlieko
0,3 vajcia (bez škrupín)
0,5 mliečne výrobky, mäso jatočných zvierat (vyjadrené na tuk)
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Pesticíd
Maximálny

limit
rezíduí
mg.kg-1

Požívatina

chinometionát  0,05 mäso
0,2 zelenina, ovocie

chlórdan*)   0,002 mlieko
(suma cis— a
trans-chlórdanu,  0,02 fazu¾a, hrach, citrusové ovocie
v živočíšnych bavlníkový a sójový olej,
produktoch tiež vajcia (bez škrupín), jadrové
oxychlórdan) a kôstkové ovocie, rajčiny, paprika, baklažán

 0,05 kukurica, ovos, hydina (vyjadrené na tuk), ryža lúpaná, raž,
cirok, pšenica

0,1 melón, bavlníkový olej surový, uhorky, ananás, tekvica, vodový
melón

0,3 cukrová repa
0,5 surový olej ¾anový a sójový

chlórfenvinfos   0,008 mlieko
(suma E— a  0,05 brokolica, ružičkový kel,
Z-izomérov kapusta, bavlníkové semeno, baklažán, pór, arašidy (jadrá),

kukurica, huby, zemiaky, ryža, kvaka, okrúhlica, pšenica,
bataty, cibu¾a

0,1 karfiol, chren, reïkovka, rajčiny
0,2 mäso jatočných zvierat (vyjadrené na tuk)
0,4 mrkva, zeler (vňa�)

chlórmequat 0,1 mlieko a mliečne výrobky
(katión) 1,0 hrozno, hrozienka

2,0 hrušky
5,0 raž, pšenica

10,0 ovos

chlórbenzilát  0,05 mlieko
0,2 vlašské orechy (jadrá), mandle (jadrá), rajčiny
1,0 melóny, citrusové ovocie
2,0 hrušky, hrozno
5,0 jablká

chlórthalonil 0,1 arašidy (jadrá), zemiaky
0,5 lima bôby, podzemnica nelúpaná
1,0 mrkva, cukrová repa, sladká kukurica
5,0 fazu¾a (struky), brokolica, ružičkový kel, kapusta, karfiol, citrusové

ovocie, brusnice, uhorky, melóny, cibu¾a, tekvica, rajčiny
10,0 černice, čerešne, čakanka (puky), kučeravý kel, endívia, kel

listový, šalát, paprika, maliny
15,0 zeler (vňa�)
25,5 broskyne, ríbezle

chlórpyrifos  0,01 mlieko, mliečne výrobky
 0,05 karfiol, zeler (vňa�), bavlníkové semeno, bavlníkový olej surový,

vajcia (bez škrupín), huby, cibu¾a, zemiaky, cukrová repa
0,1 šalát, hydina (vyjadrené na tuk), ryža nelúpaná (paddy)
0,2 fazu¾a, baklažán, maliny, baranie a morčacie mäso (vyjadrené

na tuk)
0,3 citrusové ovocie
0,5 mrkva, hrušky, paprika, rajčiny
1,0 jablká, pekinská a čínska kapusta, hrozno, kel
2,0 hovädzie mäso (vyjadrené na tuk)
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Pesticíd
Maximálny

limit
rezíduí
mg.kg-1

Požívatina

chlórpyrifos-metyl  0,01 mlieko
 0,05 hovädzie a kuracie mäso, tuk a ostatné jedlé časti, vajcia

0,1 artičoky, fazu¾a, kapusta, pekinská a čínska kapusta,
baklažán, šalát, paprika, reïkovka, ryža, čaj zelený

0,5 jablká, broskyne, rajčiny, chlieb biely
2,0 múka, chlieb celozrnný

10,0 kukurica, cirok, pšenica
20,0 pšeničné otruby

imazalil  0,01 pšenica
0,1 citrusové ovocie (dužina)
0,2 banány (dužina)
0,5 uhorky, angúria
2,0 banány, bobu¾ové ovocie
5,0 citrusové ovocie (skladové ošetrenie)

iprodión 0,1 cesnak, cibu¾a
0,2 fazu¾a
1,0 čakanka (puky)
3,0 ryža pololúpaná (natural)
5,0 čierne ríbezle, uhorky, paprika, maliny, rajčiny

10,0 jablká, hrozno, šalát, broskyne, hrušky, slivky, jahody

kyanovodík 6,0 múka
(všetky kyanidy 75,0 obilniny
vyjadrené ako kyanovodík)
lindan*) 0,01 mlieko

0,05 zemiaky, repka
0,1 vajcia (bez škrupín), hrach, cukrová repa
0,2 mliečne výrobky, mrkva
0,5 jablká, ružičkový kel, kapusta, kel hlávkový, karfiol, čerešne,

červené ríbezle, hrozno, hrušky, slivky, obilniny (vrátane ryže)
0,7 hydina (vyjadrené na tuk)
1,0 fazu¾a, kakaové bôby, maslo a kakaové cesto, kaleráb,

reïkovka
2,0 mäso hovädzie, bravčové, baranie (vyjadrené na tuk), špenát,

rajčiny, endívia, šalát
3,0 brusnice, jahody

malatión 0,5 čučoriedky, karfiol, listový kel, baklažán, kaleráb, hrušky,
koreňová zelenina (s výnimkou okrúhlice), mangold

1,0 zeler (vňa�), jahody
2,0 jablká, fazu¾a (struky), múka pšeničná a ražná (celozrnná)
3,0 kučeravý kel, rajčiny, okrúhlica
4,0 citrusové ovocie
5,0 brokolica
6,0 čerešne, broskyne, slivky
8,0 fazu¾a, černice, kapusta, endívia, ovocie (sušené), hrozno,

šošovica,šalát, orechy (celé v škrupine), maliny, špenát, obilniny
otruby ražné a pšeničné (neupravené)20,0

MCPA 0,1 obilniny
mepiquat-chlorid 0,5 jačmeň
mercaptodimetur 0,05 cukrová repa, obilniny,
(metiocarb) (suma citrusy, oriešky, repka
metiocarbu, sulfoxidu 0,2 brokolica, ružičkový kel, šalát
a sulfónu)
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Pesticíd
Maximálny

limit
rezíduí
mg.kg-1

Požívatina

(suma mercaptodimeturu,
jeho sulfoxidu a sulfónu vy-
jadrená ako mercaptodime-
tur)
metalaxyl  0,05 zemiaky, jablká, hrach

0,2 melóny, tekvica
0,5 uhorky
1,0 hrozno, paprika

10,0 chme¾ sušený

metamidofos  0,01 hovädzie, kozie, baranie mäso a tuk, mlieko
 0,02 zemiaky
 0,05 cukrová repa, jablká

0,1 repka
1,0 kapusta

metidatión   0,001 mlieko
 0,02 mäso, tuk a vnútornosti hovädzie, bravčové, baranie, hydinové,

vajcia (bez škrupín), zemiaky
0,1 fazu¾a, kukurica, hrach, cirok, čaj čierny, rajčiny
0,2 marhule, kapusta, karfiol, bavlníkové semeno, hrozno, listová

zelenina, nektárinky, broskyne, slivky, čerešne
0,5 jadroviny
1,0 bavlníkový olej (surový)
2,0 citrusové ovocie
3,0 chme¾ sušený

metomyl 0,1 fazu¾a
(suma metomylu a 0,2 uhorky, rajčiny
metomyloximu 0,5 paprika
vyjadrená ako 1,0 hrozno
metomyl) 2,0 chme¾ sušený

mevinfos  0,05 melóny
(suma cis— a 0,1 fazu¾a, mrkva, cibu¾a, hrach,
trans-mevinosu) zemiaky, jahody

0,2 marhule, citrusové ovocie, uhorky, hrušky, rajčiny
0,5 jablká, hrozno, broskyne, šalát, špenát
1,0 brokolica, ružičkový a listový kel, kapusta, karfiol, čerešne,

jahody

metolachlór  0,05 rajčiny, zemiaky

metoxurón 0,1 zemiaky, rajčiny, repka, cibu¾a

monocrotofos   0,002 mlieko
 0,02 mäso a vnútornosti hovädzie, kozie, bravčové, baranie a

hydinové, vajcia (bez škrupín), mliečne výrobky
 0,05 mrkva, bavlníkový olej, zemiaky, okrúhlica, cukrová repa

0,1 káva zelená, kukurica, sója, bavlníkové semeno, cibu¾a, hrach
0,2 fazu¾a, ružičkový kel, karfiol, kapusta, citrusové ovocie
1,0 chme¾ sušený

nitrotal-izopropyl 1,0 jablká, jadrové ovocie
nuarimol  0,05 jačmeň, pšenica
ometoát  0,05 cukrová repa, mrkva, cereálie, zemiaky
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Pesticíd
Maximálny

limit
rezíduí
mg.kg-1

Požívatina

0,1 koreňová zelenina, špenát, cibu¾a, hrach
0,2 fazu¾a, brokolica, kapusta, uhorky, kel, šalát, karfiol

orto-fenylfenol 10,0 citrusové ovocie
(2-fenylfenol a 2-fenylfe-
nát vyjadrené ako 2-fe-
nylfenol)

oxamyl  0,05 cukrová repa, zemiaky
(suma oxamylu a jeho 0,5 uhorky
oximu vyjadrená 1,0 rajčiny, paprika
ako oxamyl)

paraquat  0,01 mlieko
(katión)  0,05 zelenina, bavlníkový olej

0,1 kukurica, sója
0,2 bavlníkové semeno, zemiaky
0,5 ryža lúpaná, cirok
1,0 olivy (neupravené)

10,0 ryža nelúpaná (paddy)

paratión 0,5 ovocie,
0,7 zelenina (s výnimkou mrkvy)
1,0 marhule, broskyne, citrusové ovocie

paratión-metyl  0,05 bavlníkový olej, chme¾ sušený, cukrová repa
0,2 melóny, hlúbová zelenina, ovocie, čaj čierny, rajčiny, uhorky

permetrín  0,05 zemiaky, káva zrnková, cukrová
(suma izomérov) repa, repka

0,1 fazu¾a, obilniny, mandle, melóny, hrach, mrkva, hydinové
mäso, vajcia

0,5 rajčiny, karfiol, citrusy, uhorky, chren, tekvica
1,0 paprika, bobu¾ové ovocie, bravčová mas�
2,0 hrozno, egreše, jadroviny, kôstkoviny, šalát, kivi
5,0 kapusta, kel

20,0 čaj
50,0 chme¾ sušený

piperonyl butoxid 8,0 ovocie, ovocie sušené, arašidy, orechy, zelenina, sušená
zelenina, olejnaté semená

20,0 ryby sušené, obilniny

pirimicarb  0,05 jačmeň, citrusové ovocie,
(suma pirimicarbu, paštrnák, zemiaky, reïkovka,
demetylpirimicarbu okrúhlica, pšenica, vajcia (bez
a demetyl-formamid- škrupín), mlieko, mäso jatočné,
pirimicarbu) ovos, repa, cukrová repa

0,1 fazu¾a
0,2 hrach, repka
0,5 čierne ríbezle, kaleráb, cibu¾a, broskyne, slivky, maliny, jahody
1,0 fazu¾a (struky), jablká, brokolica, ružičkový kel, kapusta,

karfiol, uhorky, endívia, angúria, šalát, baklažán, rajčiny,
paprika, zeler a petržlen (vňate)

2,0 paprika (čili)

pirimifos-metyl  0,05 vajcia, mlieko, mäso jatočné, zemiaky, hrach
1,0 celozrnný chlieb, ryža lúpaná, čierne ríbezle, egreše, maliny,

jahody, cibu¾a zimná, uhorky, paprika, rajčiny, mrkva
2,0 (natural), pšeničná múka biela, citrusy, jablká, slivky
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Pesticíd
Maximálny

limit
rezíduí
mg.kg-1

Požívatina

5,0 olivy, arašidy (jadrá), špenát, šalát, huby, múka pšeničná
(celozrnná)

8,0 sušené ryby (skladované)
10,0 olej arašidový, obilniny
20,0 otruby pšeničné a ryžové
50,0 podzemnica nelúpaná

pirimifos-etyl  0,01 karfiol

proclonol  0,05 uhorky, fazu¾a

procymidon 0,1 bôb
2,0 jahody
5,0 hrozno

prochloraz 0,5 obilniny
(suma prochlorazu a metabo-
litov obsahujúcich 2,4,6-tri-
chlórenfol, vyjadrená ako
prochloraz)
propargit 0,1 mandle, bavlníkové semeno, arašidy (jadrá), orechy vlašské

(jadrá), mlieko, vajcia (bez škrupín), mäso jatočné, mäso
hydinové (vyjadrené na tuk), kukurica, zemiaky

0,2 fazu¾a
0,5 uhorky
2,0 figy, rajčiny
5,0 jablká, citrusové ovocie, hrušky, cirok, čaj čierny
7,0 marhule, nektárinky, broskyne, slivky, jahody

10,0 brusnice, hrozno, hrozienka
20,0 fazu¾a (struky)
30,0 chme¾ sušený)
40,0 citrusová dužina (sušená), hroznové výlisky (matoliny) sušené,
80,0 výlisky jablčné sušené

propamocarb 0,1 kapusta
(vyjadrený ako báza) 0,2 zeler, karfiol

1,0 hlúbová zelenina, rajčiny paprika
2,0 uhorky
5,0 reïkovky

10,0 šalát

propiconazol 1,0 pšenica, jačmeň

propoxur  0,05 mlieko, mäso jatočných zvierat
0,1 ryža pololúpaná (natural)
0,5 obilniny, zelenina koreňová, zemiaky
3,0 černice, čerešne, červené ríbezle, egreš, zelenina, broskyne,

hrušky, slivky, jahody, jablká

pyrazofos  0,05 jahody
0,5 uhorky, jadroviny

pyretríny 1,0 ovocie, ovocie sušené, olejnaté
(suma pyretrínu I a II, semená, orechy, zelenina,
cinerínu I a II zelenina sušená, arašidy
a jasmolínu I a II (jadrá)

3,0 ryby sušené, obilniny
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Pesticíd
Maximálny

limit
rezíduí
mg.kg-1

Požívatina

pomocou medzinárodného
štandardu pyretra)

quintozén  0,01 paprika, banány, fazu¾a
(suma quintozénu,
pentachlóranilínu  0,02 brokolica, kapusta
a metylpentachlór-  0,03 bavlníkové semeno
fenylsulfidu) 0,1 rajčiny

0,2 zemiaky, fazu¾a (navy beans)
1,0 banány
2,0 arašidy (jadrá)
3,0 šalát
5,0 podzemnica nelúpaná

quinalfos  0,05 zemiaky, hlúbová zelenina
0,1 repka

sulfotepp 0,1 šampiňóny
0,2 uhorky, šalát

terbufos 0,1 kukurica, cukrová repa
(suma terbufosu, jeho
sulfoxidu a sulfónu vy-
jadrená ako terbufos)

tetradifón 1,0 kôstkoviny, hrozno, uhorky

tetrachlórvinfos 0,5 hlúbová zelenina

tetrasul (ako 0,2 ovocie, hrozno, uhorky
tetradifón)

tiabendazol 0,1 mlieko, mäso hovädzie, kozie,
(v živočíšnych konské, bravčové a baranie,
potravinách suma cibu¾a, rajčiny
tiabendazolu a 0,2 obilniny
5-hydroxytia-bendazolu) 0,4 banány

1,0 melasa
3,0 banány so šupkou
5,0 zemiaky, cukrová repa

10,0 jablká, citrusové ovocie, hrušky

tiocyclam  0,05 zemiaky, repka, horčica
(suma tiocyclamu a no-
reistoxinu vyjadrená ako
tiocyclam)
tiofanato-
metyl
(pozri benomyl

tiofanox  0,05 cukrová repa, obilniny
(suma tiofanoxu, jeho
sulfoxidu a sulfónu, vy-
jadrená ako tiofanox)

tiometon  0,05 mrkva, zemiaky, obilniny,
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Pesticíd
Maximálny

limit
rezíduí
mg.kg-1

Požívatina

(suma tiometonu cukrová repa
jeho sulfoxidu a 0,1 bavlníkový olej
sulfónu vyjadrená 0,5 jablká, marhule, hrozno,
ako tiometon) zelerová a petržlenová vňa�, čakanka, endívia, šalát,

podzemnica nelúpaná, hrach (struky), dule, jahody, paprika,
rajčiny, kapusta, fazu¾a, hrušky, slivky, čerešne

2,0 chme¾ sušený
10,0 citrusové ovocie, broskyne

tiofanát-metyl 0,1 kuracie mäso a tuk, cibu¾a,
(tiofanát-metyl obilniny, cukrová repa
vyjadrený ako 0,5 uhorky
carbendazim) 1,0 banány, huby

2,0 fazu¾a, angúria, slivky
5,0 jablká, čierne ríbezle, egreše, šalát, hrušky, maliny, jahody,

rajčiny, mrkva

triadimefón 0,1 vajcia, zrnková káva, mäso,
(suma triadimefónu mlieko, cibu¾a, cukrová repa
a triadimenolu) 0,2 jahody

0,5 jačmeň, pšenica, jablká, rajčiny, paprika
1,0 ríbezle, egreš
2,0 hrozno

15,0 sušený chme¾

triazofos  0,05 zemiaky, cukrová repa, repka
tridemorf 0,1 jačmeň, pšenica
triforin  0,02 tamarillo

0,1 obilniny
0,2 ružičkový kel
0,5 tekvica, rajčiny
1,0 fazu¾a, čučoriedky, čierne a červené ríbezle, egreše, jahody
2,0 jablká, čerešne, slivky
5,0 broskyne

trichlórfon  0,05 mlieko, cukrová repa, mrkva, baklažán, petržlen (vňa�)
0,1 artičoky, fazu¾a, čerešne, citrusové ovocie, bavlníkové a ¾anové

semeno, arašidy (jadrá), tekvica, okrúhlica, reïkovka, repka,
obilniny, sója, vigna, požlt (semená), mäso, tuk a vnútornosti
hovädzie, bravčové a baranie

0,2 kukurica, rajčiny, broskyne
0,5 kapusta, špenát, hrozno, šalát
1,0 paprika, jahody
2,0 jablká

vinclozolín  0,05 hovädzie mäso, mlieko, kuracie
(suma vinclozolínu mäso, vajcia
a metabolitov s 0,1 zemiaky
3,5-dichlóranilínovou 1,0 šalát, slnečnica, repka,
skupinou vyjadrená karfiol, uhorky,hrach, melóny,
ako vinclozolín) cibu¾a, kapusta

2,0 paprika, čakanka, bôb
3,0 rajčiny
5,0 hrozno, jahody, maliny (skladové ošetrenie), egreše, ríbezle,

bobu¾oviny, broskyne
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II

REZÍDUÁ FARMAKOLOGICKY AKTÍVNYCH LÁTOK

1. Farmakologicky aktívne látky na účely tejto vyhlášky sú látky
a) antimikrobiálne a antiparazitálne (antibiotiká a chemoterapeutiká),
b) s hormonálnym účinkom
c) stimulujúce rast a regulujúce reprodukciu,
d) upokojujúce (sedatíva, myorelaxanciá, trankvilizéry),
e) pridávané do krmív s potenciálnym prechodom do požívatín (okrem fortifikačných a reštitučných

prísad).

2. Rezíduá farmakologicky aktívnych látok sa môžu vyskytova� iba ako následok ich schváleného
použitia, ktorým sa rozumie aplikácia farmakologicky aktívnych látok v súlade s ich registráciou
(Register povolených liečivých prípravkov ministerstva zdravotníctva).

A. Definitívne stanovené maximálne limity rezíduí

Látky Sledované rezíduá Druh 
zviera�a

MLR14) 
mg.kg-1

Živočíšny 
produkt

Sulfonamidy PL15) ZPP16) 0,1 sval, pečeň,
(všetky látky oblička, tuk
patriace do tejto 
skupiny)17)
Benzylpenicilín, PL ZPP 0,05 oblička, tuk,
Ampicilín, sval, pečeň
Amoxycilín 0,004 mlieko
Oxacilín, PL ZPP 0,3 sval, oblička,
Cloxacilín, pečeň, tuk
Dicloxacilín 0,03 mlieko
Ivermectin H2 Blametabolit hovädzí dobytok, ovce, 

ošípané, kone
0,015
0,02

pečeň, tuk
pečeň, tuk

B. Dočasne stanovené maximálne limity rezíduí

Látky Sledované 
rezíduá

Druh 
zviera�a

MLR 
mg.kg-1

Živočíšny 
produkt

Sulfonamidy PL hov. dobytok, 0,1 mlieko
(všetky látky ovce, kozy
patriace 
do tejto skupiny)

Trimethoprim PL ZPP 0,05 pečeň, tuk, sval,
oblička, mlieko

Nitrofurany všetky ZZP 0,005 sval, oblička,
(všetky látky
patriace do

rezíduá s účinnou
5-nitro zložkou

pečeň, tuk

tejto skupiny)
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Látky Sledované 
rezíduá

Druh 
zviera�a

MLR 
mg.kg-1

Živočíšny 
produkt

Dimetridazol všetky rezíduá ZPP 0,01 sval, oblička,
pečeň, tuk

s účinnou nitroimi-
dazolovou zložkou

Ronidazol všetky ZZP 0,002 sval, oblička,
rezíduá pečeň, tuk
s účinnou nitroimi-
dazolovou zložkou

Dapson PL ZZP 0,025 sval, oblička,
pečeň,tuk, mlieko

Chloramphenicol PL ZZP 0,01 oblička, tuk, pečeň,
sval

Tetracyklíny PL ZZP 0,6 oblička
(všetky látky 
patriace

0,3 pečeň

do tejto skupiny)18) 0,2 vajcia
0,1 sval, mlieko

Spiramycin PL hovädzí dobytok, 0,3 pečeň
ošípané 0,2 oblička

0,15 mlieko
0,05 sval

Levamizol PL ZZP 0,01 sval, oblička,
Febantel spoločné rezíduá pečeň, tuk
Fenbendazol oxfendazolu 1,0 pečeň
Oxfendazol a fenbendazolu 0,01 sval, oblička, tuk,

mlieko

Azaperon PL ZZP 0,1 oblička
0,05 pečeň, sval, tuk

Carazolol PL ZZP 0,03 pečeň, oblička
0,005 sval, tuk

Tylosin PL hov.dobytok 0,1 sval, pečeň,
ošípané, oblička
hydina 0,05 mlieko

Thiabendazol thiabendazol hovädzí 0,1 sval, pečeň, tuk
5-hydroxy- dobytok,
-thiabenzadol ovce, kozy

Albendazol albendazol a hovädzí 0,1 sval, mlieko, tuk
jeho metabol. dobytok, 0,5 oblička
2-amini- ovce 1,0 pečeň
-benzimidazol

Amitraz amitraz a jeho ošípané 0,05 sval
metabolity 0,2 oblička, pečeň
2,4-dimethyl-anilín
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Príloha č. 4 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2/1994 Z. z.
ENDOGÉNNE CUDZORODÉ LÁTKY
I
N – NITROZAMÍNY
Na účely tejto vyhlášky sú stanovené najvyššie prípustné množstvá pre dimetylnitrozamín (DMN) a
pre sumu prchavých a neprchavých nitrozamínov (suma).

N-nitrozamíny Najvyššie prípustné množstvo Požívatina
mg.kg-1

DMN 0,0005 &nbsp
suma 0,002 mäsové výrobky
DMN 0,002 &nbsp
suma 0,01 slanina
DMN 0,0002 &nbsp
suma 0,004 pivo
DMN 0,001 &nbsp
suma 0,005 údené ryby
DMN 0,0002 &nbsp
suma 0,002 všeobecne

II
ESTERY KYSELINY FTALOVEJ (EKF)
Na účely tejto vyhlášky je stanovené najväčšie prípustné množstvo esterov kyseliny ftalovej,
vyjadrené ako suma dietylhexylesterov a dibutylesterov kyseliny ftalovej (DEHE+DBE).

EFK Najvyššie prípustné množstvo

mg.kg-1

Požívatina

DEHE + DBE 0,7 koreňová zelenina, zemiaky
&nbsp 1,0 ovocie, múka, listová zelenina, liehoviny

III
MYKOTOXÍNY
Mykotoxíny na účely tejto vyhlášky sú látky, ktoré vznikajú ako produkty látkovej premeny
mikroskopických húb (plesní) a ktoré majú toxické účinky.
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Mykotoxín Najvyššie prípustné množstvo

mg.kg-1

Požívatina

aflatoxín B1 0,005 všeobecne
&nbsp 0,0001 mliečna dojčenská výživa v konzumnej

forme
&nbsp 0,001 detská a ostatná dojčenská výživa
aflatoxín M1 0,005 všeobecne
&nbsp 0,0005 mlieko a mliečne výrobky
&nbsp 0,0001 mliečna dojčenská výživa v konzumnej

forme
&nbsp 0,001 detská a ostatná dojčenská výživa
ostatné 0,01 všeobecne
aflatoxíny 0,0002 mliečna dojčenská výživa
(suma B1, B2, &nbsp v konzumnej forme
G1, G2) 0,002 detská a ostatná dojčenská výživa
patulín 0,05 všeobecne
&nbsp 0,03 detská výživa
&nbsp 0,02 dojčenská výživa
ochratoxín A 0,01 všeobecne
&nbsp 0,001 dojčenská výživa
&nbsp 0,005 detská výživa

IV
INÉ ENDOGÉNNE CUDZORODÉk LÁTKY
V tejto skupine látok sú určené najvyššie prípustné množstvá najčastejšie sledovaných
toxikologických významných látok vyskytujúcich sa prirodzene alebo vznikajúcich pôsobením
fyzikálnych alebo biologických faktorov. Ide o biogénne amíny, glykoalkaloidy a peroxidy.

Látka Najvyššie prípustné množstvo
mg.kg-1

Požívatina

Histamín   20 pivo
  200 ryby a rybie výrobky
Tyramín 200 tvrdé syry
Solanín 200 zemiaky, rajčiny
Peroxidy 1019) slnečnicový a repkový olej
  1619) bravčová masť
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1) Kritériá Potravinárskej a poľnohospodárskej organizácie a Svetovej zdravotníckej organizácie sú
dostupné na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstve poľnohospodárstva
Slovenskej republiky, kde do nich možno nahliadnuť.

2) § 28 ods. 1 bod 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č.
45/1966 Zb. o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok.

13) Kód značenia kongenérov IUPAC pochádza z registrácie „International Union of Pure and
Applied Chemistry“
28-2,4,4'-trichlórbifenyl
52-2,2',5,5'-tetrachlórbifenyl
101-2,2',4,5,5'-pentachlórbifenyl
180-2,2',3,4,4',5,5'-heptachlórbifenyl
138-2,2',3,4,4',5 -hexachlórbifenyl
153-2,2',4,4',5,5'-hexachlórbifenyl
A – vyjadrené na celkovú hmotnosť bez kostí
B – vyjadrené na tuk
C – vyjadrené na jedlý podiel
D – vyjadrené na celý obsah konzervy
E – vyjadrené na celé vajce bez škrupiny

19) Vyjadrené v miliekvivalentoch periodicky viazaného kyslíka na kg tepelne neošetreného tuku.
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