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V Y H L Á Š K A
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 15. decembra 2000,

ktorou sa ustanovujú typy hnojív, obsah rizikových prvkov, podmienky odberu,
skladovania a metódy skúšania hnojív, pestovate¾ských substrátov

a pôdnych pomocných látok

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republi-
ky pod¾a § 17 písm. b) zákona č.136/2000 Z. z. o hno-
jivách (ïalej len "zákon") ustanovuje:

§ 1

Táto vyhláška upravuje
a) typy hnojív, zloženie, balenie, označovanie, rizikové

prvky a ich limitné hodnoty pre jednotlivé skupiny
hnojív a pôdy a prípustné odchýlky a limitné
hodnoty pre hospodárske hnojivá,

b) odber vzoriek hnojív,
c) analytické metódy skúšania hnojív a biologické

skúšky,
d) skladovanie hnojív.

§  2

Typy hnojív, pestovate¾ských substrátov a požiadavky
na pôdne pomocné látky sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 3

(1) Rizikové prvky sú: kadmium (Cd), olovo (Pb),
ortu� (Hg), arzén (As), chróm (Cr). Pre organické hno-
jivá, pestovate¾ské substráty a hospodárske hnojivá sú
rozšírené o meï (Cu), molybdén (Mo), nikel (Ni), zinok
(Zn) a selén (Se). Limitné hodnoty pre hnojivá a pôdy
sú uvedené v prílohe č. 2.

(2) Prípustné odchýlky od hodnôt jednotlivých zlo-
žiek a ich súčtu sú uvedené v prílohe č. 3.

(3) Ak sú údaje uvedené ako maximálne alebo mini-
málne alebo ak je uvedené ich rozmedzie, odchýlky nie
sú povolené. Rozsah odchýlok berie do úvahy
neovplyvnite¾né chyby vznikajúce pri výrobe, odbere
vzoriek alebo pri chemickej analýze kontrolných vzoriek.

(4) Kladné odchýlky v zrnitosti a v chemickom zlože-
ní sa neberú do úvahy, ak ide o základné živiny a
hlavnú frakciu.

§ 4

(1) Balené hnojivá, pestovate¾ské substráty a pôdne
pomocné látky uvádzané na trh majú označenie uve-
dené na obale alebo s obalom pevne spojené.

(2) Označenie živín slovne a chemickými značkami
je uvedené v prílohe č. 4.

(3) Obsah živín v hnojivách je uvedený v označení
hnojiva v hmotnostných percentách buï ako celé číslo,

alebo s presnos�ou na jedno desatinné miesto; vo
viaczložkových hnojivách v poradí: N, P (P2O5), K (K2O).

(4) Formy a rozpustnos� živín sú uvedené v označení
v hmotnostných percentách, ak  príloha č. 1 neusta-
novuje iný spôsob.

(5) Hmotnos� alebo objem uvedený v označení na
obale alebo dodávke je čistá hmotnos� alebo čistý
objem hnojiva.

(6) Odseky 2 až 5 platia pre pestovate¾ské substráty
a pôdne pomocné látky obdobne.

(7) Hnojivá zodpovedajúce typu uvedenému v prílohe
č. 1 sa na trh uvádzajú výhradne balené, ak je to
uvedené v stĺpci 7 tejto prílohy.

§ 5

(1) Odber vzoriek výrobku zahŕňa odber čiastkových
vzoriek, vytvorenie súhrnných a konečných vzoriek,
uchovávanie a označovanie konečných vzoriek vrátane
vyhotovenia protokolu o odbere vzorky.

(2) Na odber vzoriek sa používa, ak ide o
a) tuhé výrobky, mechanické zariadenie výrobcu

určené na odber vzoriek výrobkov, ktoré je v pohybe
alebo ktorým sa pri odbere pohybuje, alebo vzorko-
vače, napríklad rúrkové, ploché lopatky a špirálové
vzorkovače vhodné z h¾adiska ve¾kosti šarže a častíc
výrobku,

b) kvapalné výrobky, vzorkovacia pumpa, vzorkova-
cia trubica so spodným uzáverom a vzorkovacia
nádoba.

(3) Na delenie vzorky sa používa delič, výnimočne sa
vzorka delí kvartáciou.

(4) Pomôcky na odber vzoriek nesmú by� z materiálu,
ktorý môže ovplyvni� kvalitu vzorky.

(5) Ak je šarža ve¾ká alebo uložená takým spôsobom,
že z nej nemožno odobra� jednotlivé čiastkové  vzorky,
za šaržu sa považuje len tá jej čas�, ktorá umožní odber
čiastkových vzoriek.

(6) Hmotnos� čiastkovej vzorky odobranej z vo¾ne
uložených výrobkov, balených výrobkov s hmotnos�ou
obsahu nad 50 kg alebo s objemom nad 50 l, musí by�
najmenej 200 g okrem čiastkovej vzorky odobranej
mechanickým zariadením z pohybujúceho sa výrobku.

  (7) Najmenší počet čiastkových vzoriek pod¾a ve¾kosti
šarže a druhu výrobku je uvedený v prílohe č. 5.
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  (8) Z čiastkových vzoriek odobraných z jednej šarže
sa vytvorí jedna súhrnná vzorka. Takýmto spôsobom
sa vytvoria dve súhrnné vzorky, ak sa pri výrobkoch,
ktoré sa skladajú z viacerých súčastí ako z jednej
súčasti určujúcej typ a majú sklon k porušeniu zmesi,
použije na odber vzorky rúrkový vzorkovač.

  (9) Z každej súhrnnej vzorky alebo z každej redu-
kovanej súhrnnej vzorky sa vytvoria  najmenej tri ko-
nečné vzorky.

(10) Hmotnos� konečnej vzorky tuhých výrobkov je
minimálne 1 kg, kvapalných výrobkov minimálne 500 g.

(11) Pri balení s obsahom do 1 kg konečnú vzorku
predstavuje jedno balenie alebo súbor viacerých balení.

(12) Pomôcky na odber vzoriek, pracovné plochy
a zberné nádoby na odber vzoriek musia by� čisté
a suché.

(13) Čiastkové  vzorky sa odoberajú náhodne z celej
šarže. Hmotnos� alebo objem odobraných čiastkových
vzoriek je približne rovnaký.

(14) Šarža tuhých výrobkov nebalených alebo v oba-
loch s hmotnos�ou obsahu nad 100 kg sa rozdelí na
približne rovnaké časti a z každej sa odoberie najmenej
jedna čiastková vzorka.

(15) Z vybraného balenia tuhého výrobku s
hmotnos�ou obsahu 100 kg a menej sa vzorka odoberie
rúrkovým vzorkovačom alebo sa získa opakovaným
delením celého obsahu balenia na deliči.

(16) Z kvapalného výrobku sa čiastková vzorka odo-
berie po rozmiešaní, z emulzií, suspenzií a kašovitých
zmesí iba z prúdu tečúceho výrobku.

(17) Ak súhrnná vzorka obsahuje zhluky, tie sa
roztlačia a opä� sa spoja so súhrnnou vzorkou. Na
stanovenie ve¾kosti častíc sa použije pôvodná súhrnná
vzorka.

(18) Konečné vzorky sa uchovávajú šes� mesiacov od
vyhotovenia protokolu o odbere vzorky v čistých,
suchých, vlhkos� neprepúš�ajúcich, vzduchotesných
a uzavierate¾ných obaloch vyrobených z materiálov,
ktoré neovplyvnia ich kvalitu. Po uzavretí obalu sa
uzáver opatrí plombou,  peča�ou, uzavieracími páska-
mi alebo kombináciou týchto prostriedkov tak, aby
nebolo možné obal otvori� bez poškodenia.

(19) Na obal konečnej vzorky sa pripojí štítok s tý-
mito údajmi:
a) názov a druh výrobku,
b) meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo fy-

zickej osoby alebo obchodný názov, sídlo a identifi-
kačné číslo právnickej osoby, ktorá výrobok dodala,
doviezla alebo vyrobila,

c) adresa Ústredného kontrolného a skúšobného
ústavu po¾nohospodárskeho (ïalej len "kontrolný
ústav"),  meno a priezvisko oprávnenej osoby,
ktorá vzorku odobrala,

d) dátum a miesto odberu vzorky,
e) číslo protokolu o odbere vzorky.

(20) Konečné vzorky uchováva kontrolný ústav.
Kontrolný ústav o každej konečnej vzorke vyhotoví
protokol o odbere vzorky, ktorý obsahuje tieto údaje:

a) meno, priezvisko, bydlisko a prípadne identifikačné
číslo fyzickej osoby alebo obchodný názov, sídlo
a prípadne identifikačné číslo právnickej osoby,
ktorá výrobok dodala, doviezla alebo ktorá výrobok,
z ktorého bola odobraná vzorka, vyrobila,

b) názov a druh výrobku, z ktorého bola odobraná
vzorka,

c) ve¾kos� a druh šarže, obsah jednotlivých súčastí
výrobku, formy živín a ich rozpustnos�,

d) názov a adresu kontrolného ústavu, prípadne meno
a priezvisko  zamestnanca kontrolného ústavu,
ktorý vzorku odobral,

e) miesto a dátum odberu vzorky,
f) druh balenia a spôsob skladovania,
g) číslo objednávky alebo číslo vyúčtovania objed-

návky, prípadne označenie dopravného
prostriedku, z ktorého bola vzorka odobraná,

h) dôležité skutočnosti zistené pri odbere vzorky,
mená, priezviská a podpisy zodpovedných osôb,

i) číslo protokolu.

§ 6

(1) Chemické rozbory výrobkov sa vykonávajú
postupmi uvedenými  v prílohe č. 6.

(2) Kontrolný ústav môže uzna� výsledky labora-
tórnych skúšok hnojiva iných odborne spôsobilých
domácich a zahraničných fyzických osôb alebo práv-
nických osôb (§ 5 ods. 7 zákona),  ak tie predložia
potvrdenie o tom, že chemické rozbory vykonávajú 
v súlade s platnými európskymi normami.

(3) Biologické skúšky a testy vykonáva kontrolný
ústav na poli, v skleníku, vo vegetačnej hale alebo
v laboratóriu.

(4) Biologické skúšky a testy sa vykonávajú takto:
a) výrobok sa testuje na plodinách, pre ktoré je určený,
b) z charakteru a deklarovaného spôsobu použitia

výrobku sa odvodzuje výber druhu skúšky a loka-
lita, dĺžka testovania, metódy skúšania  a hodnote-
né parametre,

c) na biologické skúšky sa vždy zaraïuje najmenej
jeden kontrolný porovnávací variant,

d) v biologických skúškach majú testované varianty
najmenej štyri opakovania,

e) rozsah a spôsob výkonu biologických skúšok
a testov sa musí dodrža� aj v prípade, že ich vykoná
iná odborne spôsobilá fyzická osoba  alebo právnic-
ká osoba,

f) žiadate¾ o registráciu hnojiva je povinný kontrolné-
mu ústavu na objektívne posúdenie poskytnú�
kompletnú dokumentáciu o metódach a spôsobe
testovania a vyhodnotenia výsledkov overovacích
testov s hnojivami.

(5) Mikrobiologické skúšky sa vykonávajú metóda-
mi, ktoré sú reprodukovate¾né a majú čo najvyššiu
záchytnos� mikroorganizmov.

§ 7

(1) Tuhé priemyselné hnojivá sa skladujú v skladoch
ako vo¾ne uložené alebo balené.

(2) Vo¾ne uložené hnojivá sa skladujú v
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a) hromadách označených názvom hnojiva najviac do
výšky 6 m, vzdialených od seba najmenej 2 m,

b) oddeleniach (boxoch) označených názvom hnojiva,
kde výška uloženého hnojiva môže dosahova� iba
po hornú úroveň prepážky, alebo

c) zásobníkoch.

(3) Hnojivá balené vo vreciach s hmotnostou 50 kg
sa skladujú uložené na sebe do výšky najviac 1,5 m
alebo na paletách najviac do výšky 3,5 m.

§ 8

(1) Kvapalné hnojivá sa skladujú v nádržiach vybu-
dovaných na tento účel a označených názvom
uskladneného hnojiva, umiestnených v záchytnej
vani, ktorej objem musí by� väčší, ako je objem
najväčšej skladovacej nádrže umiestnenej vo vani.

(2)  Suspenzné hnojivá sa skladujú v nádržiach
s účinným miešacím zariadením.

(3) Pri skladovaní kvapalných hnojív sa musia
dôsledne dodržiava� podmienky skladovania predpísa-
né ich výrobcom.

§ 9

(1) Skladovacie  priestory hospodárskych hnojív
musia by� prispôsobené  skutočnej produkcii hnoja
v podniku za obdobie
a) 6 mesiacov pri vyvážke hnoja dvakrát ročne,
b) 10 mesiacov pri vyvážke hnoja jedenkrát ročne.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevz�ahuje na hospo-
dárske hnojivá uložené na pôde pred ich použitím.

(3) Zásobníky na uskladnenie hnojovice musia stači�
na pä�mesačnú produkciu  v podniku, pri močovke
a hnojovke je potrebná kapacita na štvormesačnú pro-
dukciu  v podniku. Pri prevádzkovaných zásobníkoch
musí by� vylúčený prítok povrchových vôd.

§ 10

(1) Pri používaní hnojív, hospodárskych hnojív
a pôdnych pomocných látok na po¾nohospodárskej
pôde nesmie prís� k ich priamemu prieniku alebo
k splaveniu do povrchových vôd alebo na  ved¾ajšie
pozemky.

(2) Pri používaní hnojovice alebo močovky sa musí
zabráni� úniku amoniaku jej následným zapracova-
ním do pôdy.

(3) Pri použití dusíka s cie¾om rozloži� slamu alebo
iné rastlinné zvyšky možno použi� hnojovicu alebo
močovku v dávke do 80 kg dusíka na hektár.

(4) Pri určovaní dávky hnojív sa vychádza z
a) potrieb plodiny na dosiahnutie predpokladanej

úrody a kvality produkcie,

b) množstva prístupných živín v pôde a z podmienok
stanoviš�a  (najmä z klímy, pôdneho druhu a typu),

c) pôdnej reakcie (pH), pomeru dôležitých katiónov
(vápnika, horčíka a draslíka) a z množstva pôdnej
organickej hmoty (humusu),

d) pestovate¾ských podmienok ovplyvňujúcich
prístupnos� živín (predplodina, spracovanie pôdy,
závlaha).

(5) Údaje o obsahu živín v pôde poskytuje agroche-
mické skúšanie pôd pod¾a § 11 zákona. Chemickým
rozborom sa stanovuje pôdna reakcia (pH) a obsah
prístupných živín (P, K, Mg, Ca).

§ 11

Hnojivá sa používajú pod¾a
a) vyhodnotenia chemických rozborov pôdy a lesných

porastov,
b) vonkajších príznakov porúch výživy, rastu a vývoja

lesných porastov a ich celkového stavu,
c) podmienok stanoviš�a,
d) výsledkov predchádzajúceho použitia hnojív

v lesných porastoch.

§ 12

(1) Fyzické osoby obhospodarujúce po¾nohospodársku
pôdu alebo lesnú pôdu, ktoré vykonávajú po¾nohospo-
dársku výrobu alebo lesnú výrobu, evidované pod¾a
osobitného predpisu1), alebo právnické osoby obhospo-
darujúce po¾nohospodársku pôdu alebo lesnú pôdu,
ktoré vykovávajú po¾nohospodársku výrobu alebo
lesnú výrobu, vedú evidenciu o použití hnojív, hospo-
dárskych hnojív a pôdnych pomocných látok na po¾no-
hospodárskej pôde a lesných pozemkoch pod¾a vzoru
uvedeného v prílohe č. 7.

(2) Subjekty uvedené v odseku 1 obhospodarujúce
po¾nohospodársky pôdny fond poskytujú kontrolné-
mu ústavu preh¾ad o spotrebe hnojív z evidencie vede-
nej pod¾a odseku 1 v požadovanej štruktúre.

§ 13

Na hnojenie sa nesmú používa� priemyselné hnojivá,
ktoré obsahujú viac ako 28  hmotnostných percent
dusičnanu amónneho s výnimkou rokov 2001 a 2002.
V roku 2001 a 2002 sa môže použi� na hnojenie du-
sičnan amónny s obsahom dusíka 34,4 % tak, aby
dávka na jeden hektár po¾nohospodárskej pôdy
neprekročila 115 kg hnojiva v príslušnom ka-
lendárnom roku.

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. februára 2001.

Pavel Koncoš v. r.

1) § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.
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TABU¼KY TYPOV HNOJÍV

MINERÁLNE JEDNOZLOŽKOVÉ HNOJIVÁ

Dusíkaté hnojivá

Číslo
typu

Označenie
typu

Minimálny
obsah živín

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

1.1.1 liadok
vápenatý

15 % N celkový dusík dusík ako celkový alebo ako 
dusičnanový a amónny, maximálny
obsah amónneho dusíka je 1,5 %

dusičnan vápenatý
súčasne s dusičnanom
amónnym

možno uvádza�
obsah
dusičnanového
a amónneho dusíka

1.1.2 liadok
vápenato-
horečnatý

13 % N

 5 % MgO

dusičnanový dusík

oxid horečnatý
vodorozpustný

dusičnanový dusík

obsah horčíka je vo forme
vodorozpustnej soli vyjadrený ako oxid
horečnatý

dusičnan vápenatý
dusičnan horečnatý

1.1.3 roztok liadku
horečnatého

6 % N

9 % MgO

dusičnanový dusík

oxid horečnatý
vodorozpustný

dusičnanový dusík

obsah horčíka je vo forme rozpustnej
soli vyjadrený ako oxid horečnatý, 
minimálna hodnota pH 4 

dusičnan horečnatý

1.1.4 dusičnan
sodný

15 % N dusičnanový dusík dusičnanový dusík dusičnan sodný
získaný
chemickou reakciou

1.1.5 čílsky liadok 15 % N dusičnanový dusík dusičnanový dusík prírodný dusičnan
sodný

1.2.1 dusíkaté
vápno
(kyanamid
vápenatý)

18 % N celkový dusík dusík ako celkový,
minimálne 75 % uvedeného dusíka je
viazaných ako kyanamid

kyanamid vápenatý,
oxid

1.3 síran amónny 20 % N amoniakálny dusík amoniakálny dusík síran amónny
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Číslo
typu

Označenie
typu

Minimálny
obsah živín

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

1.4.1 dusičnan
amónny

28 % N celkový, amónny 
a dusičnanový dusík

dusík ako celkový alebo ako 
dusičnanový a amónny, obidve formy
sú zastúpené v rovnakom pomere

dusičnan amónny hnojivo možno
dodáva� iba 
v uzavretých
obaloch

1.4.2 liadok
amónny

20 % N celkový, amónny 
a dusičnanový dusík

dusík ako celkový alebo ako amónny 
a dusičnanový, obidve formy sú
zastúpené v rovnakom pomere

dusičnan amónny 
s uhličitanom 
a síranom vápenatým 
a horečnatým

hnojivo možno
označova� ako
liadok amónny
s vápencom
(dolomitom);  ak
okrem dusičnanu
amónneho
obsahuje uhličitan
vápenatý (vápenec)
alebo
dolomit,
minimálne 20 %;
čistota použitých
uličitanov min. 
90 %

1.5 síran
amónny 
s
dusičnanom
amónnym

25 % N celkový, amónny 
a dusičnanový dusík

dusík ako celkový alebo ako amónny 
a dusičnanový, minimálny obsah
dusičnanového dusíka 5 %

dusičnan amónny,
síran amónny

1.6 dusičnan 
amónny 
so síranom 
amónnym 
a síranom
horečnatým

19 % N

5 % MgO

celkový, amónny 
a dusičnanový dusík

horčík vo forme vodo-
rozpustnej soli ako oxid
horečnatý

dusík ako celkový alebo ako amónny 
a dusičnanový, minimálny obsah
dusičnanového dusíka 6 %

horčík vo forme vodorozpustnej soli ako
oxid horečnatý 

dusičnan sodný
získaný
chemickou reakciou

1.7 dusičnan 
amónny 
so síranom 
amónnym 
a síranom
horečnatým

19 % N

5 % MgO

celkový, amónny 
a dusičnanový dusík

celkový oxid horečnatý

dusík ako celkový alebo ako 
dusičnanový a amónny, minimálny
obsah dusičnanového dusíka 6 %

horčík ako celkový oxid horečnatý

dusičnan amónny,
amónne a horečnaté
zlúčeniny (uhličitan
horečnato-vápenatý –
dolomit, uhličitan
horečnatý – magnezit)
alebo síran horečnatý 
a amónny

prípadne sa
uvádza obsah
vodorozpustného
oxidu horečnatého

1.8 močovina 44 % N celkový dusík ako
močovinový 

dusík ako celkový, max. obsah biuretu
1,2 %

močovina

S
tran

a 5
0
2

Z
b
ierk

a zák
on

ov č. 2
6

/
2
0
0
1

Č
iastk

a 1
2



Číslo
typu

Označenie
typu

Minimálny
obsah živín

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

1.9.1 roztok
dusičnanu
vápenatého

8 % N celkový dusík dusík ako celkový alebo ako 
dusičnanový a amónny, amónny 
dusík max. 1 %

roztok dusičnanu
vápenatého vo vode

prípadne sa
uvádza obsah 
dusičnanového
a amónneho 
dusíka

1.9.2 kvapalné
dusíkaté
hnojivo

15 % N celkový a močovinový
dusík, amónny alebo
dusičnanový dusík, ak ich
obsahuje min. 1 %

dusík ako celkový alebo ako
močovinový, amónny a dusičnanový,
maximálny obsah biuretu: obsah
močovinového dusíka × 0,026

získaný chemickou
reakciou alebo
rozpustením vo vode,
stály za
atmosférického tlaku,
bez prídavku živín
živočíšneho alebo
rastlinného pôvodu

hnojivo možno
uvádza� na trh 
s údajom 
„s nízkym
obsahom biuretu“,
ak jeho obsah
neprekročí 0,2 %

1.9.3 roztok
dusičnanu
amónneho 
s močovinou

26 % N celkový, močovinový,
amónny, dusičnanový
dusík

dusík ako celkový alebo ako
močovinový, amónny a dusičnanový,
z celkového dusíka tvorí 1/2
močovinový N, maximálny obsah 
biuretu 0,5 %

močovina, dusičnan
amónny, vyrábané
chemicky alebo
získané rozpustením
vo vode

hnojivo možno
uvádza� na trh 
s údajom 
„s nízkym
obsahom biuretu”,
ak jeho obsah 
neprekročí  0,2 %

1.10 kvapalný
amoniak

80 % N amónny dusík dusík ako amónny amoniak hnojivo možno
uvádza� na trh 
s označením „Nie
je vhodné na
povrchovú
aplikáciu!” 

Fosforečné hnojivá

Číslo
typu

Označenie
typu

Minimálny
obsah živín

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

2.1.1 Thomasova
múčka

10 % P2O5 fosforečnan rozpustný 
v 2 % kyseline citrónovej

fosfor ako P2O5 rozpustný v 2 %
kyseline citrónovej, 
prepad sitom: 96 % častíc pod 0,63 mm
                      75 % častíc pod 0,16 mm

silikofosfát vápenatý,
mletá troska
obsahujúca fosfor,
získaná pri výrobe
ocele 

výšku obsahu 
fosforu možno
uvies� v rozpätí 
2 % hmotnostných 

Č
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Číslo
typu

Označenie
typu

Minimálny
obsah živín

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

2.1.2 superfosfát 16 % P2O5 fosforečnan rozpustný 
v neutrálnom citrane
amónnom a vo vode

fosfor ako P2O5 rozpustný 
v neutrálnom citrane amónnom, 
minimálne 93 % uvedeného obsahu
je vo vodorozpustnej forme 

monokalciumfosfát,
síran vápenatý,
vyrobený z mletého
prírodného fosfátu
rozkladom kyselinou
sírovou

vzorka na analýzu
1 g

2.1.3 obohatený
superfosfát

25 % P2O5 fosforečnan rozpustný 
v neutrálnom citrane
amónnom a vo vode

fosfor ako P2O5 rozpustný 
v neutrálnom citrane amónnom, 
minimálne 93 % uvedeného obsahu
je vo vodorozpustnej forme 

monokalciumfosfát,
síran
vápenatý,vyrobený
z mletého prírodného
fosfátu rozkladom kyse-
linou sírovou
a fosforečnou

vzorka na analýzu
1 g

2.1.4 trojitý
superfosfát

38 % P2O5 fosforečnan rozpustný 
v neutrálnom citrane
amónnom a vo vode

fosfor ako P2O5 rozpustný 
v neutrálnom citrane amónnom, 
minimálne 93 % uvedeného obsahu
je vo vodorozpustnej forme

monokalciumfosfát,
síran vápenatý,
vyrobený z mletého
prírodného fosfátu
rozkladom kyselinou
fosforečnou

vzorka na analýzu
1 g

2.2 čiastočne
rozložený
fosfát,
prípadne
obohatený

20 % P2O5 fosforečnan rozpustný 
v minerálnych kyselinách
a vo vode

fosfor ako P2O5 rozpustný 
v minerálnych kyselinách, 
minimálne 40 % uvedeného obsahu
rozpustného vo vode
prepad sitom: 98 % častíc pod 0,63 mm
                      90 % častíc pod 0,16 mm

mono- a
trikalciumfosfát, síran
vápenatý, čiastočný
rozklad mletého
surového fosfátu
kyselinou sírovou alebo
fosforečnou

v návode musí by�
uvedený rozsah
a spôsob použitia

2.3 dikalcium
fosfát

38 % P2O5 fosforečnan rozpustný 
v alkalickom citrane
amónnom (Petermann)

fosfor ako P2O5 rozpustný 
v alkalickom citrane amónnom,
prepad sitom: 98 % častíc pod 0,63 mm
                      90 % častíc pod 0,16 mm

dihydrát dikalcium-
fosfátu, príprava rozkla-
dom minerálnych
fosforečnanov

2.4 kalcinovaný
fosfát

25 % P2O5 fosforečnan rozpustný 
v alkalickom citrane
amónnom (Petermann)

fosfor ako P2O5 rozpustný 
v alkalickom citrane amónnom, 
prepad sitom: 96 % častíc pod 0,63 mm
                      75 % častíc pod 0,16 mm 

alkalický fosforečnan
vápenatý, kremičitan
vápenatý, termický
rozklad surového
fosfátu s prídavkom
alkalických zlúčenín
a kyseliny kremičitej 
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Číslo
typu

Označenie
typu

Minimálny
obsah živín

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

2.5 fosforečnan
hlinitová-
penatý

30 % P2O5 fosforečnan rozpustný
v minerálnych kyselinách 
a v alkalickom citrane
amónnom (Joulie)

fosfor ako P2O5 rozpustný
v minerálnych kyselinách, minimálne 
75 % uvedeného obsahu rozpustného 
v alkalickom citrane amónnom, 
prepad sitom: 98 % častíc pod 0,63 mm
                      90 % častíc pod 0,16 mm 

fosforečnan
hlinitovápenatý,
termický rozklad
surového fosfátu

2.6 prírodný
mäkký
fosforit

25 % P2O5 fosforečnan rozpustný 
v minerálnych kyselinách 
a v 2 % kyseline mravčej

fosfor ako P2O5 rozpustný
v minerálnych kyselinách, minimálne 
55 % uvedeného obsahu rozpustného
v 2 % kyseline mravčej,
prepad sitom: 99 % častíc pod 0,125 mm
                     90 % častíc pod 0,063 mm

trikalciumfosfát 
a uhličitan vápenatý,
mletie mäkkého
fosforitu

musí sa uvies�
 prepad sitom 
0,063 mm; 
v návode musí by�
uvedený rozsah
a spôsob použitia

Č
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Tabu¾ka č.1

Formy dusíka

Poradové číslo Forma

1 celkový dusík

2 dusičnanový dusík

3 amónny dusík

4 močovinový dusík

5 kyanamidový dusík

6 izobutylidéndimočovinový dusík

7 močovinoformaldehydový dusík

8 krotónylidéndimočovinový dusík

9 dikyandiamidový dusík

Tabu¾ka č. 2

Rozpustnos� fosforečnanov (ako P2O5 )

Poradové číslo Forma

1 rozpustný vo vode ako P2O5

2 rozpustný v neutrálnom citrane amónnom ako P2O5

3 rozpustný vo vode a neutrálnom citrane amónnom ako P2O5

4 rozpustný iba v minerálnej kyseline ako P2O5

5 rozpustný v alkalickom citrane amónnom (Petermann) ako P2O5

6 rozpustný v 2 % kyseline citrónovej ako P2O5

7 rozpustný v minerálnej kyseline, z tohto množstva najmenej 75 % je rozpustných
v alkalickom citrane amónnom (Joulie) ako P2O5

8 rozpustný v minerálnej kyseline, z tohto množstva najmenej 55 % je rozpustných
v 2 % kyseline mravčej ako P2O5

9 rozpustný v minerálnej kyseline, z tohto množstva najmenej 55 % je rozpustných
v 2 % kyseline mravčej a najmenej 20 % rozpustných vo vode ako P2O5

10  rozpustný v 2 % kyseline citrónovej a v alkalickom citrane amónnom (Petermann) ako
P2O5
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Draselné hnojivá

Číslo
typu

Označenie 
typu

Minimálny
obsah živín

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

3.1 surová
draselná so¾
(kainit)

10 % K2O

5 % MgO

vodorozpustný oxid
draselný
vodorozpustný oxid
horečnatý

draslík ako vodorozpustný K2O

horčík vo forme vodorozpustnej soli
vyjadrený ako oxid horečnatý

surová draselná so¾
(KCl + MgSO4)

3.2 obohatená
surová
draselná so¾

18 % K2O vodorozpustný oxid
draselný

draslík ako vodorozpustný K2O surová draselná
so¾, chlorid draselný
(KCl + MgSO4)

obsah vo vode roz-
pustného oxidu
horečnatého sa
môže uvies�,
ak jeho obsah je
min. 5 % MgO

3.3 chlorid
draselný

37 % K2O vodorozpustný oxid
draselný

draslík ako vodorozpustný K2O chlorid draselný,
získaný zo surovej
soli

v návode musí by�
uvedený rozsah 
a spôsob použitia

3.4 chlorid 
draselný 
s horčíkom

37 % K2O

5 % MgO

vodorozpustný oxid
draselný
vodorozpustný oxid
horečnatý

draslík ako vodorozpustný K2O

horčík vo forme vodorozpustnej soli
vyjadrený ako oxid horečnatý

chlorid draselný,
horečnaté soli,
získané zo surovej
soli s prídavkom
horečnatých solí

v návode musí by�
uvedený rozsah 
a spôsob použitia

3.5 síran
draselný

47 % K2O vodorozpustný oxid
draselný

draslík ako vodorozpustný K2O; maximálny
obsah chloridov 3 % Cl-

síran draselný obsah chloridov
možno uvies�

3.6 síran
draselný
s horčíkom

22 % K2O

8 % MgO

vodorozpustný oxid
draselný
vodorozpustný oxid
horečnatý

draslík ako vodorozpustný K2O,
horčík vo forme vodorozpustnej soli
vyjadrený ako oxid horečnatý, maximálny
obsah chloridov 3 % Cl-

síran draselný,
síran horečnatý

obsah chloridov
možno uvies�

3.7 síran
draselný
s kieseritom

8 % MgO

8 % K2O
spolu 20%

vodorozpustný oxid
horečnatý
vodorozpustný oxid
draselný

horčík vo forme soli rozpustnej vo vode
vyjadrený ako oxid horečnatý, draslík ako
vodorozpustný K2O, maximálny obsah
chloridov 3 % Cl-

monohydrát síranu
horečnatého, síran
draselný,
pripravené z
kieseritu
prídavkom síranu
draselného

obsah chloridov
možno uvies�

Č
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Hnojivá s vápnikom, horčíkom a sírou (hnojivá s druhotnými živinami)

Číslo
typu

Označenie 
typu

Minimálny
obsah živín

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby Osobitné ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

4.1 síran
vápenatý

14 % S

25 % CaO

síra

oxid vápenatý

síra vyjadrená ako S

vápnik vyjadrený ako CaO,
prepad sitom: 99 % pod 10 mm
                      80 % pod 2 mm

síran vápenatý 
v rôznych
hydratačných
stupňoch
z prírodných alebo
priemyselných
zdrojov

možno uvies�
obsah vápnika

4.2 chlorid
vápenatý –
roztok

12 % CaO vodorozpustný oxid
vápenatý

vápnik vyjadrený ako
vodorozpustný CaO

chlorid vápenatý na obale hnojiva
musí by� uvedené
upozornenie na
herbicídne vlastnosti

4.3 síra 98 % S síra síra vyjadrená ako S síra z prírodných
alebo
priemyselných
zdrojov

4.4 kieserit 
síran
horečnatý

24 % MgO

54 % SO4
2-

vodorozpustný oxid
horečnatý
vodorozpustný oxid
sírový

horčík vyjadrený ako
vodorozpustný MgO,
síra vyjadrená ako vodorozpustný síranový
anión SO4

2-

monohydrát síranu
horečnatého

možno uvies�
obsah síry

4.5 síran
horečnatý

15 % MgO

33 % SO4
2-

vodorozpustný oxid
horečnatý
vodorozpustný oxid
sírový

horčík vyjadrený ako
vodorozpustný MgO,
síra vyjadrená ako vodorozpustný síranový
anión SO4

2-

síran horečnatý,
heptahydrát síranu
horečnatého

možno uvies� 
obsah síry

4.6 chlorid
horečnatý –
roztok

8 % Mg vodorozpustný horčík horčík vyjadrený ako
vodorozpustný Mg, 
maximálny obsah vápnika 2 % Ca

chlorid horečnatý
spolu s chloridom
vápenatým

4.7 síran
horečnatý –
roztok

5 % MgO

30 % SO4
2-

vodorozpustný oxid
horečnatý
vodorozpustný oxid
sírový

horčík vyjadrený ako MgO
vodorozpustný síran horečnatý,
síra vyjadrená ako vodorozpustný síranový
anión SO4

2-

síran horečnatý
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MINERÁLNE VIACZLOŽKOVÉ HNOJIVÁ

NPK hnojivá

Číslo
typu

Označenie
typu

Minimálny
obsah živín

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

5.1 NPK hnojivo 3 % N

5 % P2O5

5 % K2O

živiny
spolu 20 %

dusík vo formách 
1 až 5

fosforečnan vo formách  
1 až 8

vodorozpustný oxid
draselný 

vo formách dusíka 2 až 5 sa obsah
uvádza iba v prípade, ak je minimálne 1 %

údaje o obsahu a ïalšie požiadavky pod¾a
tabu¾ky č. 3, jemnos� mletia fosfátu pod¾a
tabu¾ky č. 5

výrobok získaný
chemickou reakciou
alebo miešaním bez
prídavku látok
živočíšneho alebo
rastlinného pôvodu

5.2 NPK hnojivo 3 % N

5 % P2O5

5 % K2O

živiny
spolu 20 %

dusík vo formách 
6 až 9 a dusík vo
formách 1 až 5

fosforečnan vo formách
1 až 3, 8 a 9

vodorozpustný oxid
draselný 

vo formách dusíka 2 až 9 sa obsah uvádza
iba v prípade, že je minimálne 1 %

údaje o obsahu a ïalšie požiadavky pod¾a
tabu¾ky č. 4

výrobok získaný
chemickou reakciou
alebo miešaním

5.3 NPK hnojivo
obalované

3 % N

5 % P2O5

5 % K2O

živiny 
spolu 20 %

dusík vo formách 
1 až 5

fosforečnan vo formách
1 až 3

vodorozpustný oxid
draselný 

vo formách dusíka 2 až 5 sa obsah uvádza
iba v prípade, ak je minimálne 1 %

údaje o obsahu a ïalšie požiadavky pod¾a
tabu¾ky č. 4

výrobok získaný
chemickou reakciou
alebo miešaním,
granulovaný,
granule sú 
obalované 
zdravotne
neškodnou hmotou;
minimálne 70 %
granúl musí by�
takto upravených

Č
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Číslo
typu

Označenie
typu

Minimálny
obsah živín

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

5.4 NPK hnojivo 
(roztok)

2 % N

3 % P2O5

3 % K2O

živiny 
spolu 15 %

dusík vo formách 
1 až 4

fosforečnan vo forme 1 

vodorozpustný oxid
draselný 

vo formách dusíka 2 až 4 sa obsah uvádza
iba v prípade, ak je minimálne 1 %,
maximálny obsah biuretu: obsah 
močoviny × 0,026

výrobok získaný
chemickou reakciou 
a rozpustením 
vo vode; stály za
atmosferického
tlaku; bez prídavku
živín živočíšneho
alebo rastlinného
pôvodu

hnojivo možno
označi� údajom
„s nízkym obsahom
biuretu“, ak obsah
biuretu nie je vyšší
ako 0,2 %

5.5 NPK hnojivo
suspenzné

3 % N

4 % P2O5

4 % K2O

živiny
spolu 20 %

dusík vo formách 
1 až 4

fosforečnan vo formách
1 až 3

vodorozpustný oxid
draselný 

vo formách dusíka 2 až 4 sa obsah uvádza
iba v prípade, ak je minimálne 1 %,
maximálny obsah biuretu: obsah 
močoviny × 0,026;
údaje o obsahu a ïalšie požiadavky pod¾a
tabu¾ky č. 3

výrobok získaný
chemickou reakciou 
a vytvorením
suspenzie vo vode
bez prídavku živín
živočíšneho alebo
rastlinného pôvodu

hnojivo možno 
označi� údajom
„s nízkym obsahom
biuretu“, ak obsah
biuretu nie je vyšší
ako 0,2 %

5.6 NPK hnojivo
obsahujúce
krotónyli-
déndimočovinu
alebo
izobutylidéndi-
močovinu 
alebo 
močovino-
-formaldehyd 

5 % N

5 % P2O5

5 % K2O

živiny
spolu 20 %

dusík vo formách 
1 až 8 s výnimkou 
formy 5

fosforečnan vo formách
1 až 3 

vodorozpustný oxid
draselný 

vo formách dusíka 2 až 4 sa obsah uvádza
iba v prípade, ak je minimálne 1 %;
minimálne 25 % celkového obsahu dusíka
musí by� viazaného vo formách 
6,7 alebo 8; 
minimálne 60 % dusíka vo forme 7 musí
by� rozpustného v horúcej vode;
údaje o obsahu a ïalšie požiadavky pod¾a
tabu¾ky č. 3

výrobok získaný
chemickou reakciou
bez prídavku živín
živočíšneho alebo
rastlinného pôvodu
obsahujúci
krotónylidéndimočo-
vinu alebo izobutyli-
déndimočovinu
alebo močovino-
-formaldehyd

na stanovenie
rozpustnosti sa
navažuje 1 g

S
tran

a 5
1
0

Z
b
ierk

a zák
on

ov č. 2
6

/
2
0
0
1

Č
iastk

a 1
2



NP hnojivá

Číslo
typu

Označenie
typu

Minimálny
obsah živín

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

6.1 NP hnojivo 3 % N

5 % P2O5

živiny
spolu 18 %

dusík vo formách 
1 až 5

fosforečnan vo formách
1 až 8

vo formách dusíka 2 až 5 sa obsah uvádza
iba v prípade, ak je vyšší ako 1 %

údaje o obsahu a ïalšie požiadavky pod¾a
tabuliek č. 3 a 4

výrobok získaný
chemickou
reakciou alebo
miešaním; bez
prídavku živín
živočíšneho alebo
rastlinného pôvodu

6.2 NP hnojivo 
(roztok)

3 % N

5 % P2O5

živiny
spolu 18 %

dusík vo formách 
1 až 4

fosforečnan vo forme 1 

vo formách dusíka 2 až 4 sa obsah uvádza
iba v prípade, ak je vyšší ako 1 %; 
maximálny obsah biuretu: obsah
močovinového dusíka × 0,026

výrobok získaný
chemicky 
a rozpustením vo
vode; stály za
atmosferického
tlaku; bez prídavku
živín živočíšneho
alebo rastlinného
pôvodu 

hnojivo možno
označi� údajom
 „s nízkym obsahom
biuretu“, ak obsah
biuretu nie je vyšší
ako 0,2 %

6.3 NP hnojivo
suspenzné 

3 % N

5 % P2O5

živiny
spolu 18 %

dusík vo formách 
1 až 4

fosforečnan vo 
formách 1 až 3

vo formách dusíka 2 až 4 sa obsah uvádza
iba v prípade, ak je vyšší ako 1 %;
maximálny obsah biuretu: obsah
močovinového dusíka × 0,026

údaje o obsahu a ïalšie požiadavky pod¾a
tabu¾ky č. 3 

výrobok získaný
chemicky 
a vytvorením
suspenzie vo vode;
bez prídavku živín
živočíšneho alebo
rastlinného pôvodu

hnojivo možno
označi� údajom
„s nízkym obsahom
biuretu“, ak obsah
biuretu nie je vyšší
ako 0,2 %

Č
iastk

a 1
2

Z
b
ierk

a zák
on

ov č. 2
6

/
2
0
0
1

S
tran

a 5
1
1



Číslo
typu

Označenie
typu

Minimálny
obsah živín

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

6.4 NP hnojivo
obsahujúce
krotónylidén-
dimočovinu
alebo izobu-
tylidéndi-
močovinu 
alebo močo-
vino-formal-
dehyd 

5 % N

5 % P2O5

živiny
spolu 18 %

dusík vo formách 
1 až 8 s výnimkou 
formy 5

fosforečnan vo 
formách 1 až 3

vo formách dusíka 2 až 4 sa obsah uvádza
iba v prípade, ak je minimálne 1 %;
minimálne 25 % celkového obsahu dusíka
musí by� viazaného vo formách 6,7 alebo 8; 
minimálne 60 % dusíka vo forme 7 musí
by� rozpustného v horúcej vode;
údaje o obsahu a ïalšie požiadavky pod¾a
tabu¾ky č. 3

výrobok získaný
chemickou
reakciou bez
prídavku živín
živočíšneho alebo
rastlinného pôvodu
obsahujúci
krotónylidéndimo-
čovinu alebo
izobutylidéndimo-
čovinu alebo
močovino-
-formaldehyd

na stanovenie
rozpustnosti (2) 
a (3) sa navažuje 1 g

NK hnojivá

Číslo
typu

Označenie
typu

Minimálny
obsah živín

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob 
výroby

Osobitné 
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

7.1 NK hnojivo 3 % N

5 % K2O

živiny
spolu 18 %

dusík vo formách 
1 až 5

vodorozpustný oxid
draselný

vo formách dusíka 2 až 5 možno obsah 
uvádza� v prípade, ak je vyšší ako 1 % 

výrobok získaný
chemickou reakciou
alebo miešaním; bez
prídavku živín
živočíšneho alebo
rastlinného pôvodu 

S
tran

a 5
1
2

Z
b
ierk

a zák
on

ov č. 2
6

/
2
0
0
1

Č
iastk

a 1
2



Číslo
typu

Označenie
typu

Minimálny
obsah živín

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob 
výroby

Osobitné 
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

7.2 NK hnojivo
(roztok) 

3 % N

5 % K2O

živiny
spolu 15 %

dusík vo formách 
1 až 4

vodorozpustný oxid
draselný

vo formách dusíka 2 až 4 možno obsah 
uvádza� v prípade, ak je vyšší ako 1 %;
maximálny obsah biuretu: obsah
močovinového dusíka × 0,026

výrobok získaný
chemickou reakciou
a rozpustením vo vode; 
stály za atmosferického
tlaku; 
bez prídavku živín
živočíšneho alebo
rastlinného pôvodu 

7.3 NK hnojivo
suspenzné 

3 % N

5 % K2O

živiny 
spolu 15 %

dusík vo formách 
1 až 4

vodorozpustný oxid
draselný

vo formách dusíka 2 až 4 možno obsah 
uvádza� v prípade, ak je vyšší ako 1 %;
maximálny obsah biuretu: obsah
močovinového dusíka × 0,026

výrobok získaný
chemicky a vytvorením
suspenzie vo vode; 
bez prídavku živín
živočíšneho alebo
rastlinného pôvodu 

hnojivo možno 
označi� údajom
„s nízkym obsahom
biuretu“, ak obsah
biuretu nie je vyšší
ako 0,2 %

7.4 NK hnojivo
obsahujúce
krotónylidén-
dimočovinu
alebo izobu-
tylidéndimo-
čovinu 
alebo močo-
vino-formal-
dehyd 

5 % N

5 % K2O

živiny
spolu 18 %

dusík vo formách 
1 až 8 s výnimkou formy 5

vodorozpustný oxid
draselný

vo formách dusíka 2 až 4 sa obsah
uvádza iba v prípade, ak je minimálne
1 %; minimálne 25 % celkového
obsahu dusíka musí by� viazaného vo
formách 6,7 alebo 8; 
minimálne 60 % dusíka vo forme 7
musí by� rozpustného v horúcej vode

výrobok získaný
chemickou reakciou
bez prídavku živín
živočíšneho alebo
rastlinného pôvodu 
obsahujúci
krotónylidéndimočovinu
alebo izobutylidéndimo-
čovinu alebo 
močovino-formaldehyd

Č
iastk

a 1
2

Z
b
ierk

a zák
on

ov č. 2
6

/
2
0
0
1

S
tran

a 5
1
3



PK hnojivá

Číslo
typu

Označenie
typu

Minimálny
obsah živín

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

8.1 PK hnojivo 5 % P2O5

5 % K2O

živiny
spolu 18 %

fosforečnan vo formách 1
až 9

vodorozpustný oxid
draselný

údaje o obsahu a ïalšie požiadavky
pod¾a tabuliek č. 3 a 4 

výrobok získaný chemickou
reakciou alebo miešaním;
bez prídavku živín 
živočíšneho alebo
rastlinného pôvodu 

8.2 PK hnojivo 
(roztok)

5 % P2O5

5 % K2O

živiny
spolu 18 %

fosforečnan vo forme 1 

vodorozpustný oxid
draselný

výrobok získaný chemickou 
reakciou a rozpustením vo
vode; bez prídavku živín
živočíšneho alebo
rastlinného pôvodu 

8.3 PK hnojivo 
suspenzné

5 % P2O5

5 % K2O

živiny 
spolu 18 %

fosforečnan vo formách 
1 až 3

vodorozpustný oxid
draselný

údaje o obsahu a ïalšie požiadavky
pod¾a tabu¾ky č. 3 

výrobok získaný chemicky 
a vytvorením suspenzie vo
vode; bez prídavku živín
živočíšneho alebo
rastlinného pôvodu 

S
tran

a 5
1
4

Z
b
ierk

a zák
on

ov č. 2
6

/
2
0
0
1
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a 1
2



Tabu¾ka č. 3

Údaje o obsahu a ïalšie požiadavky na fosforečnú zložku minerálnych viaczložkových hnojív
označovaných v štátoch Európskeho spoločenstva ako hnojivá Európskej únie

1 2 3 4 5

Viaczložkové hnojivá s Na označení typu
musí by� pripojený
údaj

Údaj
o rozpustnosti
pod¾a
tabu¾ky č. 2

Minimálna
hodnota rozpust-
nosti v hmot-
nostných % 

Hnojivo nesmie 
obsahova�

a) menej ako 2 % vodo-
    rozpustného fosfo-
    rečnanu ako P2O5

 1)
b) 2 a viac % vodoroz-
    pustného fosforeč-
    nanu  ako P2O5

 1)

2

1,3

Thomasovu múčku,
kalcinovaný fosfát,
fosforečnan
hlinitovápenatý,
čiastočne rozložený
fosfát, prírodný mäkký
fosforit

prírodným mäkkým 
fosforitom

„s prírodným
mäkkým

fosforitom“

1
3
4

2,5
5
2

Thomasovu múčku,
kalcinovaný fosfát,
fosforečnan
hlinitovápenatý

čiastočne rozloženým
fosfátom

„s čiastočne
rozloženým
fosfátom“

1
3
4

2,5
5
2

Thomasovu múčku,
kalcinovaný fosfát,
fosforečnan
hlinitovápenatý

fosforečnanom hlinitová-
penatým

„s fosforečnanom
hlinitovápenatým“

12)
7

2
53)

Thomasovu múčku,
kalcinovaný fosfát,
čiastočne rozložený
fosfát, prírodný mäkký
fosforit

termofosfátom „s termofosfátom“ 5 iné druhy fosfátov

Thomasovou múčkou „s Thomasovou
múčkou“

6 iné druhy fosfátov

prírodným mäkkým fos-
foritom

„s prírodným
mäkkým fosforitom“

8 iné druhy fosfátov

1) Množstvo fosforečnanu rozpustného len v minerálnych kyselinách ako P2O5 nesmie by� vyššie ako 2 %.
2) Pri hnojive, ktoré obsahuje iba fosforečnan hlinitovápenatý, sa musí uvies� iba rozpustnos� 7 (pod¾a tab. č. 2).
3) Po odpočítaní vodorozpustného obsahu.
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Tabu¾ka č. 4

Údaje o obsahu a ïalšie požiadavky na fosforečnú zložku minerálnych viaczložkových hnojív,
ktoré nespĺňajú požiadavky na hnojivá Európskej únie

1 2 3 4 5

Viaczložkové hnojivá s Na označení typu
musí by� pripojený
údaj

Údaj o roz-
pustnosti
pod¾a
tabu¾ky č. 2

Minimálna
hodnota
rozpustnosti
v hmotnostných %

Hnojivo nesmie
obsahova�

a) menej ako 2 %
vodorozpustného
fosforečnanu ako P2O5
b) 2 a viac %
vodorozpustného
fosforečnanu ako P2O5

2

1,3

Thomasovu múčku,
termofosfát,
fosforečnan
hlinitovápenatý,
čiastočne rozložený
fosfát, prírodný mäkký
fosforit

prírodným mäkkým
fosforitom s
vodorozpustným
podielom

„prírodný mäkký
fosforit

s vodorozpustným
podielom“

9 rozpustnos�
1 : 2

iné druhy fosfátov

Thomasovou múčkou
spolu s termofosfátom,
monokalciumfosfátom
alebo dikalciumfosfátom

„so spotrebovate¾ným
fosfátom“

10 iné druhy fosfátov ako
uvedené v stĺpci 1

dikalciumfosfátom „s dikalcium-
fosfátom“

5 iné druhy fosfátov

Tabu¾ka č. 5

Jemnos� mletia (vyjadrená podsitným podielom)

Názov Podsitný podiel
v hmotnostných %

Ve¾kos� otvoru sita
v mm

fosforečnan hlinitovápenatý 90 0,16

termofosfát 75 0,16

čiastočne rozložený fosfát 90 0,16

Thomasova múčka 75 0,16

prírodný mäkký fosforit 90 0,063
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Prídavok stopových živín k minerálnym jednozložkovým a viaczložkovým hnojivám – tabu¾ky typov 1 až 8

Číslo
typu Označenie typu Minimálny

obsah živín
Súčasti určujúce typ,

formy a rozpustnos� živín
Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

9. typové označenie
hnojív pod¾a
predchádzajúcich
častí doplnené
údajom 
„so stopovými
živinami“ alebo
doplnané údajom 
„s“, ako aj
názvom stopovej
živiny alebo jej
chemickou 
značkou 
v stĺpci 3

a) pre ornú pôdu 
a pastviny 
0,01 % B
0,002 % Co
0,01 % Cu
0,5 % Fe
0,1 % Mn
0,001 % Mo
0,01 % Zn
b) pre záhradní-
ctva alebo
hnojenie na list
0,01 % B
0,002 % Coa)
0,002 % Cu
0,02 % Fe
0,01 % Mn
0,001 % Mo
0,002 % Zn

bór
kobalt
meï
železo
mangán
molybdén
zinok

stopové živiny vyjadrené
ako celkové alebo
vodorozpustné

ako v predchádzajúcej
časti; s prídavkom
stopových živín

musí sa uvies� odkaz
na rozsah a spôsob
použitia pod¾a stĺpca
2; pre stopové živiny,
ktoré sú prírodnými
sprievodnými látkami
hnojív pod¾a časti 
1 alebo 2, je údaj 
o obsahu ¾ubovo¾ný,
ak sú splnené
požadované minimálne
hodnoty v stĺpci 2; 
pri údajoch o obsahu
sa musí uvies�:
a) pri nie úplne
  vodorozpustných
  živinách celkový
  obsah, a ak je
  minimálne 1/2
  celkového obsahu 
    vodorozpustná,
  vodorozpustný
  obsah
b) pri úplnej
  vodorozpustnosti
    vodorozpustný obsah

a) Nie pre záhradníctva

Poznámka: 
Minerálne viaczložkové hnojivá určené výhradne na záhradkárske účely a pestovanie izbových a balkónových okrasných rastlín možno dodáva� v nižšej koncentrácii, t. j.
minimálny súčet živín tvorí matematický súčet prítomných živín plus 10 % relatívnych.

Č
iastk

a 1
2

Z
b
ierk

a zák
on

ov č. 2
6

/
2
0
0
1

S
tran

a 5
1
7



HNOJIVÁ, KTORÉ AKO SÚČASTI URČUJÚCE TYP OBSAHUJÚ IBA STOPOVÉ ŽIVINY

Bór

Číslo
typu Označenie typu Minimálny

obsah živín
Súčasti určujúce typ,

formy a rozpustnos� živín
Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

10.1 kyselina 
boritá

14 % B vodorozpustný bór bór vyjadrený ako vodorozpustný B vyrobená 
z boritanu
pôsobením
kyselín

10.2 boritan 
sodný

10 % B vodorozpustný bór bór vyjadrený ako vodorozpustný B boritan sodný

10.3 boritan 
vápenatý

7 % B bór bór vyjadrený ako celkový, jemnos� mletia 98 %
pod 0,063 mm

boritan vápenatý
z kolemanitu
alebo pandermitu

10.4 bóretanolamín 8 % B vodorozpustný bór bór vyjadrený ako vodorozpustný B vyrobený
reakciou
kyseliny boritej 
s etanolamínom

10.5 bór – hnojivo
(roztok)

2 % B vodorozpustný bór bór vyjadrený ako vodorozpustný B roztok
bóretanolamínu,
boritanu
sodného alebo
kyseliny boritej
vo vode

10.6 bór –
suspenzné
hnojivo

2 % B vodorozpustný bór bór vyjadrený ako vodorozpustný B vytvorením
suspenzie 
z bóretanolamínu,
boritanu
sodného alebo
kyseliny boritej
vo vode

S
tran
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Kobalt

Číslo
typu

Označenie
typu

Minimálny
obsah živín

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

11.1 kobaltová 
so¾

19 % Co vodorozpustný kobalt kobalt vyjadrený ako
vodorozpustný Co

so¾ kobaltu musí sa uvies�
anión soli

11.2 chelát
kobaltu

2 % Co vodorozpustný kobalt kobalt vyjadrený ako vodorozpustný Co,
minimálne 80 % uvedeného obsahu kobaltu
v chelátovej forme

chelát kobaltu musí sa uvies�
chelátotvorné
činidlo a podiel
vodorozpustného
obsahu viazaného
v chelátovej forme

11.3 kobalt –
hnojivo
(roztok)

2 % Co vodorozpustný kobalt kobalt vyjadrený ako vodorozpustný Co roztok kobaltovej
soli alebo chelátu
kobaltu vo vode

musí sa uvies�
anión soli; musí sa
uvies�
chelátotvorné
činidlo a podiel
vodorozpustného
obsahu viazaného
v chelátovej forme

Meï

Číslo
typu Označenie typu Minimálny

obsah živín
Súčasti určujúce typ,

formy a rozpustnos� živín
Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

12.1 so¾ medi 20 % Cu vodorozpustná meï meï vyjadrená ako vodorozpustná Cu meïnatá so¾ musí sa uvies�
anión použitej soli

12.2 oxid
meïnatý

70 % Cu meï meï vyjadrená ako celková, jemnos�
mletia 98 % častíc pod 0,063 mm

hydroxid meïnatý

12.3 hydroxid
meïnatý

45 % Cu meï meï vyjadrená ako celková, jemnos�
mletia 98 % častíc pod 0,063 mm

hydroxid meïnatý

12.4 chelát
medi

9 % Cu vodorozpustná meï meï vyjadrená ako
vodorozpustná Cu, min. 80 %
uvedeného obsahu medi je v chelátovej
forme

chelát medi musí sa uvies�
chelátotvorné
činidlo a podiel
vodorozpustného
obsahu viazaného
v chelátovej forme

Č
iastk

a 1
2

Z
b
ierk

a zák
on

ov č. 2
6

/
2
0
0
1

S
tran

a 5
1
9



Číslo
typu Označenie typu Minimálny

obsah živín
Súčasti určujúce typ,

formy a rozpustnos� živín
Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

12.5 hnojivo 
na báze medi

5 % Cu meï meï vyjadrená ako celková, jemnos�
mletia 98 % častíc pod 0,063 mm

zmes solí medi,
oxidu meïnatého,
hydroxidu alebo
chelátu meïnatého
a tiež s prídavkom
neškodného nosiča 

musí sa uvies�
chelátotvorné
činidlo a podiel 
z celkového obsahu
viazaného 
v chelátovej forme;
môže sa uvies�
obsah
vodorozpustnej
medi, ak tvorí
aspoň 1/4
celkového obsahu

12.6 meï – hnojivo
(roztok)

3 % Cu vodorozpustná meï meï vyjadrená ako vodorozpustná Cu rozpustením soli
medi alebo chelátu
medi vo vode

musí sa uvies�
chelátotvorné
činidlo a podiel
vodorozpustného
obsahu viazaného
v chelátovej forme

12.7 oxichlorid 
medi

50 % Cu meï meï vyjadrená ako celková, jemnos�
mletia 98 % častíc pod 0,063 mm

oxichlorid medi na obale hnojiva sa
musí uvies�
upozornenie na
herbicídne
vlastnosti

12.8 oxichlorid
medi –
suspenzia

17 % Cu meï meï vyjadrená ako celková suspenzia oxichlo-
ridu medi vo vode
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Železo

Číslo
typu

Označenie
typu

Minimálny
obsah živín

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

13.1 so¾ železa 12 % Fe vodorozpustné železo železo vyjadrené ako vodorozpustné Fe so¾ dvojmocného
železa

musí sa uvies� anión
použitej soli; na
obale hnojiva sa
musí uvies�
upozornenie na
herbicídne vlastnosti

13.2 chelát
železa

5 % Fe vodorozpustné železo železo vyjadrené ako vodorozpustné
Fe, min. 80 % uvedeného obsahu
železa musí by� v chelátovej forme

chelát železa musí sa uvies�
chelátotvorné činidlo
a podiel
vodorozpustného
obsahu viazaného
v chelátovej forme

13.3 železo –
hnojivo
(roztok)

2 % Fe vodorozpustné železo železo vyjadrené ako vodorozpustné Fe roztok soli železa
alebo chelátu
železa vo vode

musí sa uvies�
chelátotvorné činidlo
a podiel
vodorozpustného
obsahu viazaného
v chelátovej forme

Mangán

Číslo
typu

Označenie
typu

Minimálny
obsah živín

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné 
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

14.1 so¾ mangánu 17 % Mn vodorozpustný mangán mangán vyjadrený ako vodorozpustný
Mn

so¾ mangánu 
(s dvojmocným
mangánom)

musí sa uvies� anión
použitej soli 

14.2 chelát
mangánu

5 % Mn vodorozpustný mangán mangán vyjadrený ako vodorozpustný
Mn, min. 80 % uvedeného obsahu
mangánu musí by� v chelátovej forme

chelát mangánu musí sa uvies�
chelátotvorné činidlo
a podiel
vodorozpustného
obsahu viazaného
v chelátovej forme

14.3 oxid
mangánu

40 % Mn mangán mangán vyjadrený ako celkový Mn,
jemnos� mletia 80 % častíc pod 
0,063 mm

oxid mangánu
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Číslo
typu

Označenie
typu

Minimálny
obsah živín

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné 
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

14.4 hnojivo
na báze
mangánu

17 % Mn mangán mangán vyjadrený ako celkový Mn zmes soli
mangánu a oxidu
mangánu 

obsah
vodorozpustného
mangánu možno
uvies�, ak tvorí 
aspoň 1/4
z celkového obsahu

14.5 mangán –
hnojivo
(roztok)

3 % Mn vodorozpustný mangán mangán vyjadrený ako vodorozpustný
Mn

roztok mangánu
alebo chelátu
mangánu vo vode

musí sa uvies�
chelátotvorné činidlo
a podiel
vodorozpustného
obsahu viazaného
v chelátovej forme

Molybdén

Číslo
typu Označenie typu Minimálny

obsah živín
Súčasti určujúce typ,

formy a rozpustnos� živín
Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

15.1 molybdénan
sodný

35 % Mo vodorozpustný molybdén molybdén vyjadrený ako vodorozpustný
Mo

molybdénan 
sodný

15.2 molybdénan
amónny

50 % Mo vodorozpustný molybdén molybdén vyjadrený ako vodorozpustný
Mo

molybdénan
amónny

15.3 hnojivo 
na báze
molybdénu

35 % Mo vodorozpustný molybdén molybdén vyjadrený ako vodorozpustný
Mo

zmes molybdénanu
sodného 
a molybdénanu
amónneho

15.4 molybdén –
hnojivo
(roztok)

3 % Mo vodorozpustný molybdén molybdén vyjadrený ako vodorozpustný
Mo

roztok
molybdénanu
sodného alebo
molybdénanu
amónneho vo vode

S
tran

a 5
2
2

Z
b
ierk

a zák
on

ov č. 2
6
/2

0
0
1

Č
iastk

a 1
2



Zinok

Číslo
typu

Označenie
typu

Minimálny
obsah živín

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

16.1 so¾ zinku 15 % Zn vodorozpustný zinok zinok vyjadrený ako vodorozpustný Zn so¾ zinku musí sa uvies� anión
použitej soli 

16.2 chelát
zinku

5 % Zn vodorozpustný zinok zinok vyjadrený ako vodorozpustný Zn chelát zinku musí sa uvies�
chelátotvorné činidlo
a podiel
vodorozpustného
obsahu 
viazaného 
v chelátovej 
forme

16.3 oxid
zinočnatý

70 % Zn zinok zinok vyjadrený ako celkový Zn,
jemnos� mletia: 
80 % častíc pod 0,063 mm

oxid zinočnatý

16.4 hnojivo
na báze
zinku

30 % Zn zinok zinok vyjadrený ako celkový Zn zmes soli zinku 
a oxidu zinočnatého

obsah
vodorozpustného
zinku možno uvies�,
ak tvorí 
aspoň 1/4
z celkového obsahu

16.5 zinok –
hnojivo
(roztok)

3 % Zn vodorozpustný zinok zinok vyjadrený ako vodorozpustný Zn roztok soli zinku
alebo chelátu zinku
vo vode

musí sa uvies�
chelátotvorné činidlo
a podiel
vodorozpustného
obsahu 
viazaného 
v chelátovej 
forme

Č
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Vápenaté a horečnato-vápenaté hnojivá

Číslo
typu

Označenie
typu

Minimálny
obsah živín

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

17.1.1 vápenec 65 % CaCO3
+
MgCO3,
z toho:
MgCO3
max. 4,5 %
relatívnych

uhličitan vápenatý 
a uhličitan horečnatý

vápnik vyjadrený ako CaCO3
horčík vyjadrený ako MgCO3

Ve¾kos� častíc:
Druh A:
častice od 0,09 mm do 0,5 mm 
min. 90 %

Druh B:
častice pod 0,5 mm min. 90 %

uhličitan 
vápenatý 
a uhličitan horečnatý; 
mletím 
z uhličitanovej horniny 
(prírodný vápenec)

Druh B nemožno
použi� na
pneumatické
rozmetanie 
autocisternami

17.1.2 dolomitický
vápenec

65 % CaCO3
+
MgCO3,
z toho:
MgCO3 
4,5 % až
23,0 %
relatívnych

uhličitan vápenatý 
a uhličitan horečnatý

vápnik vyjadrený ako CaCO3
horčík vyjadrený ako MgCO3

Ve¾kos� častíc:
Druh A:
častice od 0,09 mm do 0,5 mm 
min. 90 %

Druh B:
častice pod 0,5 mm min. 90 %

uhličitan vápenatý 
a uhličitan horečnatý; 
mletím z uhličitanovej
horniny (prírodný 
dolomitický vápenec)

Druh B nemožno
použi� na
pneumatické
rozmetanie 
autocisternami

17.1.3 vápnitý
dolomit

65 % CaCO3
+
MgCO3,
z toho:
MgCO3
23,0 % až
41,0 %
relatívnych

uhličitan vápenatý 
a uhličitan horečnatý

vápnik vyjadrený ako CaCO3
horčík vyjadrený ako MgCO3

Ve¾kos� častíc:
Druh A:
častice od 0,09 mm do 0,5 mm
min. 90 %

Druh B:
častice pod 0,5 mm min. 90 %

uhličitan vápenatý 
a uhličitan horečnatý; 
mletím z uhličitanovej
horniny (prírodný 
vápnitý dolomit)

Druh B nemožno
použi� na
pneumatické
rozmetanie 
autocisternami
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Číslo
typu

Označenie
typu

Minimálny
obsah živín

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

17.1.4 dolomit 65 % CaCO3
+
MgCO3,
z toho:
MgCO3
min. 
41,0 %
relatívnych

uhličitan vápenatý 
a uhličitan horečnatý

vápnik vyjadrený ako CaCO3
horčík vyjadrený ako MgCO3

Ve¾kos� častíc:
Druh A:
častice od 0,09 mm do 0,5 mm
min. 90 %
Druh B:
častice pod 0,5 mm min. 90 %

uhličitan vápenatý 
a uhličitan horečnatý; 
mletím z uhličitanovej
horniny (prírodný 
dolomit)

Druh B nemožno
použi� na
pneumatické
rozmetanie 
autocisternami

17.1.5 dolomit 65 % CaCO3
+
MgCO3,
z toho:
MgCO3
min. 
35,0 %
relatívnych

uhličitan vápenatý 
a uhličitan horečnatý

vápnik vyjadrený ako CaCO3
horčík vyjadrený ako MgCO3

Ve¾kos� častíc:
častice nad 3,15 mm  max. 1,0 %

častice nad 1,0 mm  max. 30 %

uhličitan vápenatý 
a uhličitan horečnatý;
�ažbou (bez sušenia)
uhličitanovej horniny 
(prírodný dolomit)

17.2.1 vápno
vzdušné
biele

55 %
CaO + MgO,
z toho: MgO
max. 7,0 %

oxid vápenatý a oxid
horečnatý

vápnik vyjadrený ako CaO
horčík vyjadrený ako MgO

Ve¾kos� častíc:
Druh A:
častice od 0,5 mm do 1,0 mm
min. 90 %

Druh B:
častice pod 1,0 mm  min. 90 %

oxid vápenatý 
a oxid horečnatý;
z prírodnej 
uhličitanovej horniny
pálením a mletím 

Druh B nemožno
použi� na
pneumatické
rozmetanie 
autocisternami

Č
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Číslo
typu

Označenie
typu

Minimálny
obsah živín

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

17.2.2 vápno
vzdušné
dolomitické

55 % 
CaO + MgO,
z toho: MgO
max. 7,0 %

oxid vápenatý a oxid
horečnatý

vápnik vyjadrený ako CaO
horčík vyjadrený ako MgO

Ve¾kos� častíc:
Druh A:
častice od 0,5 mm do 1,0 mm
min. 90 %
Druh B:
častice pod 1,0 mm  min. 90 %

oxid vápenatý 
a oxid horečnatý; 
z prírodnej 
uhličitanovej horniny
mletím 
a pálením 

Druh B nemožno
použi� na
pneumatické
rozmetanie 
autocisternami
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Organické a organicko-minerálne hnojivá

Číslo
typu

Označenie
typu

Minimálny
obsah živín

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

18.1.1 organické
hnojivo

a) 25 %
spálite¾ných 
látok 
0,6 % N

b) 50 %
spálite¾ných 
látok
1 % N

1 % P2O5

1 % K2O

c) 35 %
spálite¾ných 
látok
1 % N

d) 70 %
spálite¾ných 
látok

spálite¾né látky

celkový dusík

spálite¾né látky

celkový dusík

celkový fosfor

celkový draslík

spálite¾né látky

celkový dusík

spálite¾né látky

spálite¾né látky v sušine
vyjadrené ako strata žíhaním

dusík vyjadrený ako 
celkový N v sušine

spálite¾né látky v sušine
vyjadrené ako strata žíhaním

dusík vyjadrený ako 
celkový N v sušine
fosfor vyjadrený ako celkový
P2O5 v sušine
draslík vyjadrený ako celkový
K2O v sušine

spálite¾né látky v sušine
vyjadrené ako strata žíhaním

dusík vyjadrený ako 
celkový N v sušine

spálite¾né látky v sušine
vyjadrené ako strata žíhaním

priemyselný kompost

z organických hnojív,
termofilnou aeróbnou
fermentáciou

z organických hnojív
spracovaním 
dažïovkami Eisenia
foetida

z melasy po
vydestilovaní liehu
„Melasové výpalky
zahustené“

stanovenie
mikrobiologického
znečistenia v balených
hnojivách a hnojivách,
ktoré sú určené na
hnojenie rekreačných a
športových plôch a
detských ihrísk

maximálne dávky 10 t/ha
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Číslo
typu

Označenie
typu

Minimálny
obsah živín

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

18.1.2 organicko-
-minerál-
ne hnojivo

10 %
spálite¾ných 
látok 
1 % N

1 % P2O5

1 % K2O

spálite¾né látky

celkový dusík

celkový fosfor

celkový draslík

spálite¾né látky v sušine
vyjadrené ako strata žíhaním

dusík vyjadrený ako 
celkový N v sušine

fosfor vyjadrený ako celkový
P2O5 v sušine

draslík vyjadrený ako celkový
K2O v sušine

spracované živočíšne
alebo rastlinné látky,
peptidy a
aminokyseliny,
hydrolyzované
živočíšne 
bielkoviny,
lignín alebo guano,
horninové múčky, 
humínové látky,
morské riasy
a minerálne hnojivá
na doplnenie živín

Pri použitých surovinách sa
musí uvies� ich pôvod.
Na výrobu sú povolené len
hygienicky neškodné
produkty, nesmú sa 
použi� odpady z liečiv.
Organicko-minerálne
hnojivá s mikroživinami sa
musia označi� na
vidite¾nom mieste nápisom 
„S MIKROŽIVINAMI“ 
a uvádza sa ich obsah.

Pestovate¾ské substráty

Číslo
typu

Označenie 
typu

Hodnoty
ukazovate¾ov

kvality

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné 
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

19.1.1 Substráty
pre rastliny 
s nízkym
alebo
stredným
nárokom
na živiny

15 %
spálite¾ných
látok

40 – 65 %
vlhkosti

0,3 % N
maximálne

0,3 % P2O5
maximálne

0,4 % K2O
maximálne

pH 6 – 7,5

elektrická
vodivos� 
0,7 mS.cm-1

spálite¾né látky

vlhkos�

celkový dusík

celkový fosfor

celkový draslík

hodnota pH

elektrická vodivos�

spálite¾né látky v sušine vyjadrené
ako strata žíhaním

vlhkos� pôvodnej hmoty vyjadrená
ako strata sušením (105 oC)

dusík vyjadrený ako celkový N
v sušine

fosfor vyjadrený ako celkový P2O5
v sušine

draslík vyjadrený ako celkový K2O
v sušine

hodnota pH vodného výluhu

zmes organických
hnojív, rašeliny,
zeminy, ílu,
ílovitých
materiálov, pemzy,
perlitu, piesku,
horninovej 
múčky 
a vhodných
odpadov
rastlinného pôvodu
pod¾a stanovenej
receptúry

Pri použitých surovinách
sa musí uvies� ich pôvod.
Na výrobu sú povolené
len hygienicky neškodné
produkty, nesmú sa
použi� odpady z liečiv,
látky �ažko rozložite¾né
v pôde alebo geneticky
manipulované.
Substráty s obsahom
mikroživín sa musia
označi� na vidite¾nom
mieste nápisom 
„S MIKROŽIVINAMI“ 
a uvádza sa ich obsah.
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Číslo
typu

Označenie 
typu

Hodnoty
ukazovate¾ov

kvality

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné 
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

19.1.2 Substráty
pre rastliny 
s vysokým
nárokom
na živiny

15 %
spálite¾ných
látok

40 – 65 %
vlhkosti

0,3 % N
maximálne

0,5 % P2O5
maximálne

0,6 % K2O
maximálne

pH 6 – 7,5

elektrická
vodivos� 
1,2 mS.cm-1

spálite¾né látky

vlhkos�

celkový dusík

celkový fosfor

celkový draslík

hodnota pH

elektrická vodivos�

spálite¾né látky v sušine vyjadrené
ako strata žíhaním

vlhkos� pôvodnej hmoty vyjadrená
ako strata sušením (105 oC)

dusík vyjadrený ako celkový N
v sušine

fosfor vyjadrený ako celkový P2O5
v sušine

draslík vyjadrený ako celkový K2O
v sušine

hodnota pH vodného výluhu

zmes organických
hnojív, rašeliny,
zeminy, ílu,
ílovitých
materiálov, pemzy,
perlitu, piesku,
horninovej múčky
a vhodných
odpadov
rastlinného pôvodu
pod¾a stanovenej
receptúry

Pri použitých surovinách
sa musí uvies� ich pôvod.
Na výrobu sú povolené
len hygienicky neškodné
produkty, nesmú sa
použi� odpady z liečiv,
látky �ažko rozložite¾né
v pôde alebo geneticky
manipulované.
Substráty s obsahom
mikroživín sa musia
označi� na vidite¾nom
mieste nápisom
„S MIKROŽIVINAMI” 
a uvádza sa ich obsah.

Č
iastk

a 1
2

Z
b
ierk

a zák
on

ov č. 2
6

/
2
0
0
1

S
tran

a 5
2
9



Číslo
typu

Označenie 
typu

Hodnoty
ukazovate¾ov

kvality

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné 
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

19.1.3 Substráty
pre
kyslomilné
rastliny

15 %
spálite¾ných
látok

40 – 65 %
vlhkosti

0,15 % N
maximálne

0,15 % P2O5
maximálne

0,15 % K2O
maximálne

pH 4 – 5

elektrická
vodivos� 
0,5 mS.cm-1

spálite¾né látky

vlhkos�

celkový dusík

celkový fosfor

celkový draslík

hodnota pH

elektrická vodivos�

spálite¾né látky v sušine vyjadrené
ako strata žíhaním

vlhkos� pôvodnej hmoty vyjadrená
ako strata sušením 
(105 oC)

dusík vyjadrený ako celkový N
v sušine

fosfor vyjadrený ako celkový P2O5
v sušine

draslík vyjadrený ako celkový K2O
v sušine

hodnota pH vodného výluhu

zmes organických
hnojív, rašeliny,
zeminy, ílu,
ílovitých
materiálov, pemzy,
perlitu, piesku,
horninovej múčky
a vhodných
odpadov
rastlinného pôvodu
pod¾a stanovenej
receptúry

Pri použitých surovinách
sa musí uvies� ich pôvod.
Na výrobu sú povolené
len hygienicky neškodné
produkty, nesmú sa
použi� odpady z liečiv,
látky �ažko rozložite¾né
v pôde alebo geneticky
manipulované.
Substráty s obsahom
mikroživín sa musia
označi� na vidite¾nom
mieste nápisom 
„S MIKROŽIVINAMI“ 
a uvádza sa ich obsah.
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Číslo
typu

Označenie 
typu

Hodnoty
ukazovate¾ov

kvality

Súčasti určujúce typ,
formy a rozpustnos� živín

Hodnotené súčasti 
a ïalšie požiadavky

Zloženie, spôsob
výroby

Osobitné 
ustanovenia

1 2 3 4 5 6 7

19.1.4 Substráty 
pre
zvláštne
rastliny

40 – 65 %
vlhkosti

% N
pod¾a
špeciálnych
požiadaviek

% P2O5
pod¾a
špeciálnych
požiadaviek

% K2O
pod¾a
špeciálnych
požiadaviek

vlhkos�

celkový dusík

celkový fosfor

celkový draslík

vlhkos� pôvodnej hmoty vyjadrená
ako strata sušením (105 oC)

dusík vyjadrený ako celkový N
v sušine

fosfor vyjadrený ako celkový P2O5
v sušine

draslík vyjadrený ako celkový K2O
v sušine

zmes organických
hnojív, rašeliny,
zeminy, ílu,
ílovitých
materiálov, pemzy,
perlitu, piesku,
horninovej múčky
a vhodných
odpadov
rastlinného pôvodu
pod¾a stanovenej
receptúry

Pri použitých surovinách
sa musí uvies� ich pôvod.
Na výrobu sú povolené
len hygienicky neškodné
produkty, nesmú sa
použi� odpady z liečiv,
látky �ažko rozložite¾né
v pôde alebo geneticky
manipulované.
Substráty s obsahom
mikroživín sa musia
označi� na vidite¾nom
mieste nápisom
„S MIKROŽIVINAMI” 
a uvádza sa ich obsah.

Poznámka: Vo všetkých typoch pestovate¾ských substrátov nesmie by� obsah nerozložite¾ných prímesí vyšší ako 2 hmotnostné percentá maximálne.
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Netypizované:  Pôdne pomocné látky

Pôdne pomocné látky sú:
– mikroorganizmy uznané ako pôdne očkovacie látky;
– silikátové koloidy;
– inhibítor nitrifikácie: dikyándiamid;
– látky rastlinného pôvodu, ktoré pomáhajú zadržiava� živiny v pôde (najmä drevné vlákno, rašelina, kôra

a výrobky z kôry), látky získané z kompostov v prípade, keï majú biologický pôvod bez škodlivých látok;
– minerálne látky, bentonit, bridlica, perlit, pemza, íl a ílové minerály, mleté horniny atï.

Požiadavky na pôdne pomocné látky

– Pôdne očkovacie látky nesmú obsahova� geneticky modifikované mikroorganizmy, humánne, veterinárne alebo
rastlinné patogény.

– Vý�ažky musia by� vyrobené z takých kompostov, ktoré vyhovujú STN 46 5735, triede I.
– Pri manipulácii sa musia dodrža� hygienicko-epidemiologické, fytosanitárne a veterinárne predpisy platné

v Slovenskej republike.
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Limitné hodnoty rizikových prvkov v hnojivách, hospodárskych hnojivách,
pôdnych pomocných látkach a pestovate¾ských substrátoch

1. Minerálne hnojivá, pôdne pomocné látky

a) minerálne hnojivá s fosforečnou zložkou, v ktorých hmotnostný zlomok celkového fosforu vyjadreného ako
P2O5 je 5 % a viac:

mg/kg P2O5 mg/kg hnojiva

kadmium olovo ortu� arzén chróm nikel

50 15 1,0 10 150 50

b) minerálne hnojivá s fosforečnou zložkou, v ktorých hmotnostný zlomok celkového fosforu vyjadreného ako
P2O5 je menej ako 5 %, ostatné minerálne hnojivá neobsahujúce fosfor, pôdne pomocné látky

mg/kg hnojiva, pôdnej pomocnej látky

kadmium olovo ortu� arzén chróm nikel

11) 10 1,0 10 50 50

c) minerálne vápenaté a horečnato-vápenaté hnojivá

mg/kg sušiny

kadmium olovo ortu� arzén chróm

1,5 30 0,5 10 50

2. Organické hnojivá, substráty, hospodárske hnojivá

mg/kg sušiny

kadmium olovo ortu� arzén chróm meï molybdén nikel zinok selén

22) 100 1,0 10 100 100 5 50 300 10

3. Organicko-minerálne hnojivá  

Pri organicko-minerálnych hnojivách pod¾a zloženia a spôsobu ich použitia sa uplatňujú limity pre minerálne
alebo pre organické hnojivá.

Príloha č. 2
k vyhláške č. 26/2001 Z. z.

1) 5 mg/kg v hnojivách obsahujúcich iba zinok ako súčas� určujúcu typ.
2) 1 mg/kg pre substráty určené na pestovanie zeleniny a ovocia.
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Limitné hodnoty pre rizikové látky a rizikové prvky v pôdach

Pôda (mg.kg-1) suchej hmoty

1. Kovy A A1 B C

As (29) 5,0 30 50

Ba 500 1 000 2 000

Be 3 20 30

Cd (0,8) 0,3 5 20

Co 20 50 300

Cr (130) 10,0 250 800

Cu (36) 20,0 100 500

Hg (0,3) 10,0 2 10

Mo 1 30,0 40 200

Ni (35) 100 500

Pb (85) 150 600

Se 0,8 5 20

Sn 20 50 300

V 120 200 500

Zn (140) 40,0 500 3 000

2. Anorganické zlúčeniny

F (celkový)   (500) x 1 000 2 000

S (sulfidická) 2 20 200

Br (celkový) 20 50 300

3. Aromatické zlúčeniny

Benzén 0,5 5

Etylbenzén 5 50

Toluén 3 30

Xylény 5 50

Fenoly 1 10

Aromáty 7 70

( ) Hodnoty (v zátvorke) platia pre štandardnú pôdu: obsah ílovej frakcie 25 %  (frakcia  2µm) a obsah organickej
hmoty 10 % – (v kg/kg .100). 

Hodnoty pre iné pôdy sa môžu vypočíta� na základe tabu¾ky č. 2 (v štandardnej pôde obsah ílu C = 25 % a obsah
humusu H = 10 %). 

X – Súbežne sa musí urobi� analýza vodorozpustných foriem fluóru, pričom sa za hranicu možného toxického
pôsobenia považuje hodnota nad 5 mg . kg-1 vodorozpustných foriem.

A – referenčná hodnota znamená, že pôda nie je kontaminovaná, ak je koncentrácia prvku/látky pod touto
hodnotou. V prípade, ak dosahuje, resp. prekračuje túto hodnotu, znamená to, že obsah tejto látky je vyšší, ako
sú fónové (pozadové) hodnoty pre danú oblas�, prípadne vyššie, ako sú hodnoty medze citlivosti analytického
stanovenia.

A1 – referenčná hodnota vz�ahujúca sa na hodnotu A, platná pri stanovení rizikových/škodlivých látok vo výluhu
2M HNO3.  
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B - indikačná hodnota znamená, že kontaminácia pôd bola analyticky preukazná. Ďalšie štúdium a kontrola miesta
znečistenia sa vyžaduje vtedy, ak vznik, rozloha a koncentrácia môžu ma� negatívny vplyv na ¾udské zdravie alebo
na iné zložky životného prostredia.

C – indikačná hodnota pre asanáciu znamená, že ak koncentrácia prvku látky dosiahne túto hodnotu, je
nevyhnutné okamžite vykona� definitívne analytické zmapovanie rozsahu poškodenia príslušného miesta a
rozhodnú� o spôsobe nápravného opatrenia. Ak sa hodnoty koncentrácie nachádzajú v rozsahu B a C, je potrebné
postupova� podobným spôsobom.
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PRÍPUSTNÉ ODCHÝLKY

1. MINERÁLNE JEDNOZLOŽKOVÉ HNOJIVÁ

absolútna hodnota prípustnej odchýlky v hmotnostných %

a) dusíkaté hnojivá N MgO

liadok vápenato-horečnatý 0,4 0,9

liadok vápenatý, dusičnan sodný, čílsky liadok 0,4 

síran amónny 0,3 

dusičnan amónny so síranom amónnym a síranom horečnatým 0,8 0,9

liadok amónny 0,8 

dusičnan amónny 0,6 

zmes síranu amónneho s dusičnanom amónnym 0,8 

dusíkaté vápno, dusíkaté vápno s dusičnanom 1,0 

močovina 0,4 

kvapalné dusíkaté hnojivá, kvapalný čpavok 0,6 

Ak sa v označení musí uvies� viac ako jedna forma dusíka, prípustná odchýlka pre obsah každej formy dusíka
tvorí jednu desatinu obsahu celkového dusíka v hnojive, najviac však 2 %.

absolútna hodnota prípustnej odchýlky v hmotnostných %

b) fosforečné hnojivá P2O5 vodorozpustný
podiel P2O5

superfosfát, obohatený superfosfát 0,8 0,9

trojitý superfosfát 0,8 1,3

dikalcium fosfát, kalcinovaný fosfát 0,8 

Thomasova múčka 1,0 

surový fosfát čiastočne obohatený 0,8 0,9

fosforečnan hlinitovápenatý 0,8 

prírodný mäkký fosforit 0,8 

Ak sa v označení musí uvies� viac ako jedna forma rozpustnosti fosforečnanu, prípustná odchýlka pre obsah
každej formy  fosforečnanu tvorí jednu desatinu obsahu celkového fosforečnanu v hnojive, najviac však 2 %. Toto
ustanovenie neplatí pre podiel vodorozpustného P2O5, ktorý sa musí uvádza�. Stanovená odchýlka pre živiny sa
nesmie celkove prekroči� pri žiadnom jednotlivom type hnojiva.  

c) draselné hnojivá absolútna hodnota prípustnej odchýlky v hmotnostných %

K2O MgO

surová draselná so¾ (kainit) 1,5 0,9

obohatená surová draselná so¾ 1,0 0,9

chlorid draselný do 55 % K2O 1,0

chlorid draselný nad 55 % K2O 0,5

chlorid draselný s horčíkom 1,5 0,9

Príloha č. 3
k vyhláške č. 26/2001 Z. z.
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síran draselný 0,5

síran draselný s horčíkom 1,5 0,9

kieserit so síranom draselným 1,0 0,9

d) hnojivá s vápnikom, horčíkom a sírou Ca Mg MgO S
(hnojivá s druhotnými živinami)

chlorid vápenatý – roztok 0,6

síran horečnatý 0,9 0,4

kieserit 0,9 0,4

chlorid horečnatý – roztok 0,5

elementárna síra 0,4

síran vápenatý 0,6 0,4

2. MINERÁLNE VIACZLOŽKOVÉ HNOJIVÁ

a) pre jednotlivú živinu

dusík 1,1 N

oxid fosforečný 1,1 P2O5

oxid draselný 1,1 K2O

b) záporné odchýlky od uvedeného celkového obsahu, maximálne:

hnojivo NP 1,5

hnojivo NK 1,5

hnojivo PK 1,5

hnojivo NPK 1,9

pri hnojivách NPK, NP, NK a PK s horčíkom pre horčík 0,9 MgO

pri hnojivách NPK, NP, NK a PK s uhličitanom vápenatým pre vápnik 3,0 CaCO3

c)  pre obsahy foriem dusíka a rozpustnosti fosforečnanov tvorí
prípustná odchýlka vždy pod¾a formy živiny alebo rozpustnosti
živiny jednu desatinu celkového obsahu živín v hnojive, najviac
2 %. Súčet odchýlok pre živiny stanovených pri každom jednotlivom
type hnojiva nesmie by� celkovo vyšší.

d) pre chlorid 0,2 Cl –

absolútna hodnota prípustnej odchýlky v hmotnostných %
3. HNOJIVÁ SO STOPOVÝMI ŽIVINAMI

obsah stopových živín nad 2 % 0,4

obsah stopových živín do 2 % jedna pätina uvádzaného obsahu

4. MINERÁLNE HNOJIVÁ VÁPENATÉ A HOREČNATÉ

CaO CaCO3 MgO MgCO3
a) vápenec, dolomitický vápenec, vápnitý dolomit, dolomit 3,0 1,0

b) vápno vzdušné biele, vápno vzdušné dolomitické 3,0 1,0
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5. ORGANICKÉ A ORGANICKO-MINERÁLNE HNOJIVÁ

a) organické hnojivá pre jednotlivú živinu

dusík  0,2  N

oxid fosforečný 0,2 P2O5

oxid draselný   0,2 K2O

záporné odchýlky od uvedeného celkového obsahu, maximálne 0,5 

b) organicko-minerálne hnojivá pre jednotlivú živinu

dusík 1,0 N

oxid fosforečný 2,0 P2O5

oxid draselný 1,0 K2O

záporné odchýlky od uvedeného celkového obsahu, maximálne 0,5
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Označenie živín

1.

Názov Chemický
symbol

dusík N
fosfor P
oxid fosforečný P2O5
draslík K
oxid draselný K2O
vápnik Ca
oxid vápenatý CaO
uhličitan vápenatý CaCO3
horčík Mg
oxid horečnatý MgO
uhličitan horečnatý MgCO3
síranový anión SO4

2-

bór B
železo Fe
kobalt Co
meï Cu
mangán Mn
molybdén Mo
zinok Zn
sodík Na
síra S

2.

Pri fosfore, draslíku, vápniku, horčíku a síre sa uvádza v názve popri oxidovej alebo uhličitanovej forme aj obsah
prvku. Obsahy prvkov treba prepočíta� týmto spôsobom:

P2O5 × 0,436 = P (fosfor)
K2O × 0,830 = K  (draslík)
CaO × 0,715 = Ca (vápnik)
CaCO3 × 0,400 = Ca (vápnik)
CaCO3 × 0,560 = CaO (oxid vápenatý)
MgO × 0,603 = Mg (horčík)
MgCO3 × 0,288 = Mg (horčík)
MgCO3 × 0,478 = MgO (oxid horečnatý)
SO4

2- × 0,333 = S (síra)

Príloha č. 4
k vyhláške č. 26/2001 Z. z.
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NAJMENŠIE POČTY ČIASTKOVÝCH VZORIEK POD¼A DRUHU  VÝROBKOV
A VE¼KOSTI ŠARŽE

Druh a množstvo výrobkov Najmenší počet čiastkových vzoriek

TUHÉ VÝROBKY

Vo¾ne uložené tuhé výrobky nad 100 kg

počet vzoriek

šarža do 2,5 t
šarža od 2,5 t do 80 t

druhá odmocnina z dvadsa�násobku hmotnosti šarže
v tonách, zaokrúhlené na celé čísla

šarža nad 80 t 40

Balené tuhé výrobky v obaloch do obsahu 100 kg

balenie s obsahom väčším ako 1 kg počet balení

do 4 kusov všetky

5 až 16 kusov 4

17 až 400 kusov druhá odmocnina z počtu balení, zaokrúhlené
na celé čísla

nad 400 kusov 20

balenie s obsahom do 1 kg 4

KVAPALNÉ VÝROBKY

vo¾ne uložené kvapalné výrobky v cisternách nad 100 kg

počet vzoriek

šarža do 2,5 t 7

šarža od 2,5 do 80 t druhá odmocnina z dvadsa�násobku hmotnosti šarže
v tonách, zaokrúhlené na celé čísla

šarža nad 80 t 40

Balené kvapalné výrobky v nádobách do obsahu 100 kg

nádoby s obsahom väčším ako 1 kg počet nádob

do 4 kusov všetky

5 až 16 kusov 4

17 až 400 kusov druhá odmocnina z počtu balení, zaokrúhlené
na celé čísla

nad 400 kusov 20

nádoby s obsahom do 1 kg 4

Príloha č. 5
k vyhláške č. 26/2001 Z. z.
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POSTUPY LABORATÓRNEHO STANOVENIA VLASTNOSTÍ VÝROBKOV

1. Úprava vzoriek

Výrobky sa upravujú pod¾a požiadaviek na ich stanovenie. Úprava konečnej vzorky je sled pracovných postupov
(kvartácia, homogenizácia, mletie, presievanie), ktorá sa musí uskutočňova� tak, aby
a) pre konečnú vzorku bola reprezentatívna aj tá najmenšia navážka uvedená v metódach rozboru,
b) zmena jemnosti výrobku spôsobená úpravou neovplyvnila rozpustnos� vzorky pri vylúhovaní.

2. Metódy vylúhovania dusíka

a) Dusík rozpustný vo vode

Vzorka sa vylúhuje  vodou s prídavkom zriedenej kyseliny chlorovodíkovej na rotačnom prístroji 30 minút.

b) Dusík nerozpustný vo vode

Vzorka sa vylúhuje  vodou, dekantuje, filtruje. Dusík sa stanoví zo zvyšku na filtri.

3. Stanovenie obsahu dusíka

a) Stanovenie amónneho dusíka – destilačná metóda

Amoniak sa vytesní prebytkom hydroxidu sodného, absorbuje sa v odmernom roztoku kyseliny sírovej, ktorého
prebytok sa stanoví titráciou odmerným roztokom hydroxidu sodného.

Opakovate¾nos�:    0,20 % absolútnych.

b) Stanovenie amónneho dusíka – formaldehydová metóda

Amónne soli sa prevedú vo vodnom roztoku formaldehydu na hexametyléntetraamín, ktorý sa titruje odmerným
roztokom hydroxidu sodného.  V okamihu, keï je celé množstvo amoniaku vytesnené, sa prebytok hydroxidu
sodného prejaví červeným sfarbením pridaného indikátora fenolftaleínu. Táto metóda sa používa na stanovenie
amónneho dusíka v sírane amónnom.

Opakovate¾nos�:   0,10 % absolútnych.

c) Stanovenie dusičnanového a amónneho dusíka – metóda pod¾a Dewarda

Dusičnanový dusík sa zredukuje Dewardovou zliatinou v alkalickom prostredí na amoniak a ten sa vydestiluje
do odmerného roztoku kyseliny sírovej. Prebytok kyseliny sírovej sa stanoví titráciou odmerným roztokom
hydroxidu sodného.

Opakovate¾nos�:   0,20 % absolútnych.

d) Stanovenie amidického dusíka – spektrofotometrická metóda

Zmeria sa intenzita sfarbenia komplexu vzniknutého reakciou amidického dusíka s 4-dimetylaminobenzaldehy-
dom.

Opakovate¾nos�:   0,20 % absolútnych.

e) Stanovenie celkového dusíka (bez prítomnosti dusičnanového dusíka) – metóda pod¾a Kjeldahla

Organicky viazaný dusík sa pred destiláciou prevedie na amónny dusík katalytickou mineralizáciou pomocou
kyseliny sírovej, amónny dusík sa vytesní prebytkom hydroxidu sodného do odmerného roztoku kyseliny sírovej,
ktorého prebytok sa stanoví titráciou odmerným roztokom hydroxidu sodného.

Opakovate¾nos�:   0,20 % absolútnych.

f) Stanovenie celkového dusíka (za prítomnosti dusičnanového dusíka) – metóda pod¾a Jodlbauera

Organicky viazaný dusík sa pred destiláciou prevedie na amónny dusík katalytickou mineralizáciou pomocou
kyseliny sírovej. Ak je prítomný nitrátový dusík, treba na mineralizáciu použi� zmes kyseliny sírovej a fenolu, aby
sa zabránilo vyprchaniu uvo¾nenej kyseliny dusičnej. V prostredí koncentrovanej kyseliny sírovej dochádza

Príloha č. 6
k vyhláške č. 26/2001 Z. z.
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k nitrácii fenolu na p-nitrofenol, ktorý sa zredukuje vodíkom na  p-aminofenol, ktorého amínový dusík sa prevedie
na amónny. Amónny dusík sa stanoví destilačnou metódou.

Opakovate¾nos�:   0,20 % absolútnych.

g) Stanovenie biuretu

Zmeria sa intenzita sfarbenia komplexu so síranom meïnatým v prítomnosti vínanu sodnodraselného v zásadi-
tom prostredí.

Opakovate¾nos�:   0,10 % absolútnych.

4. Metódy vylúhovania fosforu

a) Fosfor rozpustný v minerálnych kyselinách

Fosforečnany sa vylúhujú  zmesou kyseliny dusičnej a chlorovodíkovej v objemovom pomere 3 : 1.

b) Fosfor rozpustný v 2 % kyseline citrónovej

Fosforečnany sa vylúhujú 2 % roztokom kyseliny citrónovej s prídavkom kyseliny salicylovej. Pred použitím sa
roztok kontroluje titráciou odmerným roztokom hydroxidu sodného na fenolftaleín. Vzorka sa extrahuje na
rotačnom prístroji 30 minút.

c) Fosfor rozpustný v 2 % kyseline mravčej

Fosforečnany sa vylúhujú 2 % roztokom kyseliny mravčej. Vzorka sa extrahuje na rotačnom prístroji 60 minút.

d) Fosfor rozpustný v neutrálnom citrane amónnom

Fosforečnany sa vylúhujú citranom amónnym (pH = 7) pri teplote 65 oC za presne určených podmienok.

e) Fosfor rozpustný v alkalickom citrane amónnom pod¾a Petermana

Fosforečnany sa vylúhujú alkalickým citranom amónnym  pri teplote 65 oC (20 oC) za presne určených
podmienok.

f) fosfor rozpustný v  citrane amónnom (pH = 7)

Fosforečnany sa vylúhujú citranom amónnym (pH = 7). Vzorka sa extrahuje na rotačnom prístroji 30 minút.

g) fosfor rozpustný vo vode

Fosforečnany sa vylúhujú destilovanou vodou. Vzorka sa extrahuje na rotačnom prístroji 30 minút.

5. Stanovenie fosforu

a) stanovenie fosforu – vážková metóda

Všetky formy vylúhovaných fosforečnanov uvedených v bode 4 tejto prílohy sa vyzrážajú vo vodno – acetátovom
roztoku vo forme fosfomolybdénanu chinolínu  v prostredí minerálnych kyselín. Vzniknutá zrazenina sa filtruje,
suší pri 250 oC a váži.

Opakovate¾nos� pri obsahu P2O5:         menej ako 10 % P2O5  ...................... 0,20 % absolútnych, 

                                                                    10 – 50 % P2O5  ...................... 0,40 % absolútnych.

b) Stanovenie fosforu – spektrofotometrická metóda

ba)

Vo všetkých formách vylúhovaných fosforečnanov uvedených v bode 4 tejto prílohy sa zmeria intenzita žltého
fosfovanádomolybdénového komplexu vzniknutého reakciou s vanadičnanom amónnym a molybdénanom amón-
nym za daných podmienok.

Opakovate¾nos� pri obsahu P2O5:        menej ako 10 % P2O5  ........................ 0,20 % absolútnych, 

                                                                   10 – 50 % P2O5   ....................... 0,40 % absolútnych.

bb)

Zvyšok vzorky po žíhaní (popol) sa rozpustí v zriedenej kyseline chlorovodíkovej. Kyselina kremičitá a nerozpustný
zvyšok sa oddelia filtráciou. Vo filtráte sa stanoví obsah fosforu meraním intenzity sfarbenia molybdénovej modrej
po redukcii molybdátofosforečnanu amónneho metolom.

Opakovate¾nos�: 15 % relatívnych.
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c) Stanovenie vo¾nej kyseliny fosforečnej

Titráciou odmerným roztokom hydroxidu sodného za použitia indikátora dimetylovej žltej sa stanovuje kyslos�
vodného výluhu spôsobená prítomnos�ou nezreagovanej kyseliny fosforečnej.

Opakovate¾nos�: 0,10 % absolútnych.

6. Metódy vylúhovania draslíka z hnojív

a) Draslík rozpustný vo vode

Draslík sa vylúhuje destilovanou vodou. Po zahriatí sa varí  30 minút.

b) Draslík rozpustný v kyseline

 Draslík sa vylúhuje zriedenou kyselinou chlorovodíkovou za varu. Varí sa 15 minút.

7. Stanovenie draslíka

a) Stanovenie draslíka – vážková metóda 

Obidve formy vylúhovaného draslíka sa zrážajú tetrafenylboritanom sodným v zásaditom prostredí po predbež-
nom viazaní rušivých prímesí formaldehydom a EDTA ako tetrafenylboritan draselný. Vzniknutá zrazenina sa po
odfiltrovaní suší pri 120 oC a váži.

Opakovate¾nos� pri obsahu K2O:    menej ako 20 % K2O ...................... 0,30 % absolútnych,

                                                               20 – 60 % K2O ...................... 0,60 % absolútnych.

b) Stanovenie draslíka metódou AAS

Zvyšok vzorky po žíhaní (popol) sa rozpustí v zriedenej kyseline chlorovodíkovej. Kyselina kremičitá a nerozpustný
zvyšok sa oddelí filtráciou a vo filtráte sa stanoví draslík metódou AAS.

Opakovate¾nos�: 15 % relatívnych.

8. Stanovenie obsahu horčíka a vápnika

a) Stanovenie obsahu horčíka a vápnika komplexometrickou titráciou

Horčík spolu s vápnikom sa stanoví po odstránení oxidov amoniakálnej skupiny titráciou odmerným roztokom
EDTA pri  pH = 10 pri použití fluorexonu a eriochrómovej černe ako indikátora.

Opakovate¾nos�:   CaO + MgO ............................ 0,75 % absolútnych,

                            MgO           ............................ 0,30 % absolútnych.

b) Stanovenie vápnika a horčíka metódou  AAS

Po mineralizácii zriedenou kyselinou chlorovodíkovou  1 : 1 za varu sa v získanom mineralizáte stanovia
požadované prvky pri obsahu do 10 % metódou AAS. Extrakt sa zriedi tak, aby výsledná koncentrácia prvkov ležala
v optimálnej oblasti pre danú vlnovú dĺžku spektrometra. Obsah vápnika a horčíka sa odčíta z kalibračnej krivky.

Opakovate¾nos�: 15 % relatívnych.

9. Stanovenie obsahu stopových prvkov

a) Stanovenie obsahu stopových prvkov (Cu, Zn, Mn, Fe, B, Mo) metódou AAS

Po mineralizácii zmesou kyseliny chlorovodíkovej a dusičnej pod¾a STN 65 4860  sa v získanom mineralizáte
stanovia požadované prvky metódou AAS. Obsah stopových prvkov sa odčíta z kalibračnej krivky.

Opakovate¾nos�:          Cu ............................... 15 % relatívnych,

                                   Zn ............................... 15 % relatívnych,

                                   Mn .............................. 15 % relatívnych,

                                   Fe ............................... 15 % relatívnych,

                                   B ................................ 20 % relatívnych,

                                   Mo .............................. 40 % relatívnych.
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b) Stanovenie obsahu bóru – spektrofotometrická metóda

Zmeria sa intenzita sfarbenia komplexu bóru s azometínom-H pri daných podmienkach.
Opakovate¾nos�:  15 % relatívnych.

c) Stanovenie obsahu bóru – titračná metóda

Vyšší obsah bóru sa stanoví potenciometrickou titráciou kyseliny boritej roztokom hydroxidu sodného pri
použití D-mannitu ako indikátora.

Opakovate¾nos� nestanovená.

d) Stanovenie obsahu molybdénu – spektrofotometrická metóda

Zmeria sa intenzita sfarbenia komplexu molybdénu s tiokyanatanom draselným pri danej vlnovej dĺžke.
Opakovate¾nos�:  40 % relatívnych.

10. Stanovenie obsahu rizikových prvkov

a) Stanovenie obsahu rizikových prvkov metódou AAS

Po mineralizácii zmesou kyseliny dusičnej a chlorovodíkovej sa v získanom mineralizáte stanovia požadované
prvky metódou AAS. Vyhodnotenie sa uskutočňuje metódou kalibračnej krivky.

Arzén sa stanovuje technikou generovania hydridov tetrahydridoboritanom sodným.

Ortu� sa stanovuje spa¾ovaním vzorky v prúde kyslíka pri teplote 900 oC, zachytením pár na amalgamátore,
rýchlym vyparením do meracích kyviet a zmeraním absorbčného signálu.

Opakovate¾nos� pri obsahu  mg/kg:

As 1,0 – 2,5 40 % relatívnych,

viac ako 2,5 20 % relatívnych,

Cd 0,5 – 2,0 40 % relatívnych,

viac ako 2 16 % relatívnych,

Cr viac ako 10 20 % relatívnych,

Pb viac ako 10 38 % relatívnych,

Hg 0,01 – 0,10 40 % relatívnych,

viac ako 0,10 20 % relatívnych.

b) Stanovenie rizikových látok metódou ICP–AES

 Po mineralizácii zmesou kyseliny dusičnej a chlorovodíkovej sa v získanom mineralizáte stanovia požadované
prvky metódou optickej emisnej spektrometrie v indukčne viazanej plazme.

Opakovate¾nos� pri obsahu  mg/kg:

As 1,0 – 2,5 40 % relatívnych,

viac ako 2,5 20 % relatívnych,

Cd 1,0 – 2,5 40 % relatívnych,

viac ako 2,5 24 % relatívnych,

Cr viac ako 10 24 % relatívnych,

Pb viac ako 10 16 % relatívnych,

Hg 0,01 – 0,10 40 % relatívnych,

viac ako 0,10 20 % relatívnych,

Ni viac ako 0,10 24 % relatívnych,

Pb viac ako 10 20 % relatívnych,

Zn viac ako 0,10 16 % relatívnych,

Mo viac ako 2 30 % relatívnych.

11. Stanovenie obsahu chloridov

Vo vodnom výluhu sa stanovia chloridové ióny titráciou odmerným roztokom dusičnanu ortutnatého.
Opakovate¾nos�:  0,10 % absolútnych.
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12. Stanovenie hodnoty pH

Zmeraním elektromagnetického napätia galvanického článku tvoreného indikačnou a referenčnou elektródou
v prostredí vodného roztoku vzorky pri stanovenej teplote.

Opakovate¾nos�:  0,1 %.

13. Stanovenie ve¾kosti častíc presievaním

Výrobok sa umiestni na testovacie sito s udanou ve¾kos�ou otvorov a trasením, preklepávaním alebo premývaním
sa delí na nadsitné a podsitné podiely. Pri presievaní, ktoré sa uskutočňuje postupne sitami s rôznymi ve¾kos�ami
otvorov, sa výrobok rozdelí do ve¾kostných tried, ktoré sú označené ve¾kos�ami otvorov použitých testovacích sít.

Opakovate¾nos�:  1 % absolútne.

14. Stanovenie obsahu vlhkosti

Vlhkos� sa stanoví vážkovo z úbytku hmotnosti  po vysušení vzorky pri predpísanej teplote a čase pod¾a druhu
testovanej vzorky. 

Opakovate¾nos� pre výrobky pri vlhkosti:

menej ako 0,5 0,10 % absolútnych,

0,5 – 2 0,20 % absolútnych,

2 – 6 0,40 % absolútnych,

viac ako 6 1,00 % absolútne.

15. Stanovenie obsahu spalite¾ných látok

Organický podiel (spalite¾né látky) sa zis�uje z hmotnostného úbytku po predbežnom vysušení vzorky pri 105 oC
a spálením vzorky pri 550 oC do konštantnej hmotnosti.

16. Stanovenie obsahu síry

Rozkladom kyselinou chlorovodíkovou, po oddelení kyseliny kremičitej sa vo filtráte stanoví síra vážkovo ako
síran bárnatý.

Opakovate¾nos�:  nestanovená.
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EVIDENCIA O POUŽÍVANÍ HNOJÍV, HOSPODÁRSKYCH HNOJÍV A PÔDNYCH POMOCNÝCH LÁTOK

IČO:
rodné číslo (IČO):          

podnikate¾ v po¾nohospodárstve:
vlastník lesného pozemku:

Pozemok 

(názov,

číslo)

Plodina,

úžitkový

smer

Termín

aplikácie

Hospodárske

hnojivá

Minerálne hnojivá Pôdne pomocné látky, stopové prvky Úroda

v t.ha
-1

Druh Dávka 

t.ha
-1

dusíkaté fosforečné draselné horečnaté vápenaté

druh kg N.ha
-1

druh kg P2O5.

ha
-1

druh kg K2O.

ha
-1

druh kg MgO.

ha
-1

druh kg CaO.

ha
-1

kg účinnej látky.ha
-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Príloha č. 7
k vyhláške č. 26/2001 Z. z.
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27

V Y H L Á Š K A
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 19. januára 2001,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov

a o podmienkach ich uvádzania do obehu v znení neskorších predpisov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republi-
ky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Sloven-
skej republiky a Úradom pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo Slovenskej republiky pod¾a § 6 ods. 4
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 152/1995 Z. z. o potravinách ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Sloven-
skej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby
potravín, tabakových výrobkov a kozmetických pro-
striedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu
v znení vyhlášky č. 112/1997 Z. z. a vyhlášky
č. 369/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 písm. c) sa slová „okresnému úradu”
nahrádzajú slovami „regionálnej veterinárnej sprá-
ve9a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) Zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých ïalších zákonov v znení zákona
č. 70/2000 Z. z.”.

2. § 4 vrátane nadpisu znie:

„§ 4

Podmienky uvádzania potravín, tabakových výrobkov
a kozmetických prostriedkov do obehu

(1) Výrobca potravín, tabakových výrobkov a kozme-
tických prostriedkov pred začatím výroby potravinár-
skych výrobkov, tabakových výrobkov a kozmetických
prostriedkov predkladá orgánu potravinového dozoru
príslušnému pod¾a § 3
a) dokumentáciu, ktorá charakterizuje vlastnosti a zna-

ky každého vyrábaného výrobku, obsahujúcu najmä
1. obchodný názov výrobku,
2. hmotnos� výrobku, jeho objem, počet,
3. použitý obal a posudok ministerstva zdravotníc-

tva10) o jeho schválení, ak použitie obalu nie je
povolené vo všeobecne záväzných právnych pred-
pisoch,

4. základné fyzikálno-chemické vlastnosti, mikro-
biologické požiadavky,

5. zloženie výrobku, zloženie použitých zložiek, po-
diel použitých zložiek, ak to ustanovuje potravi-
nový kódex, použitú prídavnú látku a pri látke
neuvedenej vo všeobecne záväzných právnych

predpisoch číslo rozhodnutia, ktorým bol vydaný
posudok ministerstva zdravotníctva10) o jej schvá-
lení, a jej množstvo,

6. opis jednotlivých fáz technologického postupu
s ukazovate¾mi, ako je teplota a čas rozhodujúci
na dosiahnutie zdravotnej neškodnosti a deklaro-
vanej kvality,

7. návod na použitie (ak ide o potravinu, ktorej kva-
lita by sa nesprávnym použitím zhoršila),

8. dátum najneskoršej spotreby; uvies�, či ide o údaj
určený na základe skladovacích skúšok alebo
pod¾a porovnate¾ného výrobku,

9. podmienky skladovania,
b) certifikát, ak má zavedený certifikovaný systém ma-

nažérstva kvality.

(2) Potraviny, tabakové výrobky a kozmetické pro-
striedky z tuzemskej výroby pred uvedením do obehu
podliehajú
a) pravidelnému skúšaniu a overovaniu ich kvality

a zdravotnej neškodnosti pod¾a požiadaviek usta-
novených v osobitnom predpise,10a)

b) overovaniu vzoriek určeného počtu odberov v časo-
vých intervaloch a počtu skúšaní pod¾a jednotli-
vých požiadaviek kvality a zdravotnej neškodnosti
pod¾a druhu, skupiny alebo podskupiny potraviny,
tabakových výrobkov alebo kozmetických pro-
striedkov na základe ich špecifického charakteru,
počtu výskytu nedostatkov a v nadväznosti na kon-
trolu v kritických kontrolných bodoch10b) vo výrob-
nom procese potraviny,

c) zmyslovému, chemickému, fyzikálnemu a mikro-
biologickému skúšaniu pod¾a technických požiada-
viek v laboratóriách výrobcu alebo v iných labora-
tóriách.

(3) Dokumentáciu o vykonaných skúškach pod¾a
odseku 2 uchováva výrobca najmenej dva roky.

(4) Medzi ïalšie potraviny patria určené výrobky,10c)
ktoré možno uvádza� do obehu po posúdení zhody ich
vlastností s technickými požiadavkami. Zoznam urče-
ných výrobkov je uvedený v prílohách č. 4 a 4a.

(5) Technickými požiadavkami sú požiadavky, ktoré
sú uvedené v technických predpisoch10d) alebo v slo-
venských technických normách.

(6) Výrobky z tuzemskej výroby, ktoré nie sú uvede-
né v prílohách č. 4 a 4a, sa uvádzajú do obehu po
predložení ohlásenia pod¾a § 2 a dokumentácie pod¾a
odseku 1.
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 (7) Ak sa podstatne zmenia skutočnosti alebo pod-
mienky určených výrobkov z tuzemskej výroby alebo
z dovozu pod¾a odseku 4, za ktorých bolo vydané pí-
somné vyhlásenie o zhode, a tieto zmeny ovplyvnia ich
vlastnosti z h¾adiska technických požiadaviek, vydáva
sa nové písomné vyhlásenie o zhode pri dodržaní po-
stupu pod¾a § 4c.

 (8) Podstatnou zmenou skutočností, pri ktorých sa
vydáva nové písomné vyhlásenie o zhode na určené
výrobky, pri ich uvádzaní do obehu je
a) zmena výživovej hodnoty (energetická hodnota

a biologická hodnota) určeného výrobku, ktorá
vzniká pridávaním nových látok na úpravu výživo-
vej hodnoty, ako sú minerálne látky, stopové prvky,
vitamíny a iné výživové látky alebo ich množstvá,

b) použitie novej prídavnej látky alebo pomocnej tech-
nologickej látky alebo zmena ich množstiev,

c) zmena v používaní prídavných látok alebo techno-
logicky pomocných látok na základe povolenia mi-
nisterstva zdravotníctva,10e)

d) zmena v zložení určeného výrobku na základe zme-
nenej receptúry,

e) zmena spotrebite¾ského obalu a jeho označenia,
f) zmena technologických operácií, ktorými došlo

k zmene charakteristických vlastností, zmene prí-
pravy alebo použitia určeného výrobku,

g) zmena všeobecne záväzného právneho predpisu,10f)
h) použitie nových obalov a obalových materiálov na

základe posudku ministerstva zdravotníctva,10g)
i) vydanie rozhodnutia o stiahnutí určeného výrobku

z obehu príslušným orgánom potravinového dozoru.

 (9) Potraviny a nové potraviny5) uvedené v prílohe
č. 3 možno uvádza� do obehu len na základe ich schvá-
lenia ministerstvom zdravotníctva10) po predložení žia-
dosti o schválenie.11)

(10) Nové potraviny sú:
a) potraviny a ich zložky obsahujúce geneticky modi-

fikované organizmy,
b) potraviny a ich zložky, ktoré boli vyrobené z gene-

ticky modifikovaných organizmov, ale konkrétna
potravina ich už neobsahuje,

c) potraviny a ich zložky obsahujúce novú alebo úmy-
selne modifikovanú základnú molekulárnu štruk-
túru,

d) potraviny pozostávajúce alebo izolované z mikroor-
ganizmov, húb alebo rias,

e) potraviny pozostávajúce alebo izolované z rastlín
alebo zo živočíchov s výnimkou rastlín alebo živočí-
chov získaných tradičným postupom š¾achtenia
alebo chovu, alebo rozmnožovania,

f) potraviny vyrobené doteraz nepoužívanými techno-
logickými postupmi, ktoré vedú k významným zme-
nám v štruktúre potraviny alebo zloženia, ktoré
ovplyvňujú ich výživovú hodnotu, metabolizmus
človeka alebo tvorbu nežiaducich látok.

(11) Ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou
je Slovenská republika viazaná, možno vyda� písomné
vyhlásenie o zhode dovážaných výrobkov uvedených
v prílohe č. 4a na základe protokolu o skúške, ktorý
bol vystavený príslušným orgánom alebo príslušným
laboratóriom vyvážajúcej krajiny.

(12) Dovoz potravín živočíšneho pôvodu sa vykonáva
na základe určených a vyhlásených veterinárnych
podmienok a veterinárneho osvedčenia vydaného prí-
slušným úradom krajiny pôvodu.12)”.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a až 10g a k od-
kazu 12 znejú:
„10a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.

o potravinách.
10b) § 251 až 259 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej

republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá čas�
a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu
Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.) v znení
výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. de-
cembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).

10c) § 9 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách
na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov.

10d) § 4 zákona č. 264/1999 Z. z.
10e) § 150 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej repub-

liky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá čas�
a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu
Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).

10f) Napríklad výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 20. mája 1996 č. 981/1996-100 (oznámenie č. 195/1996
Z. z.), výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej repub-
liky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo
16. decembra 1997 č. 557/1998-100, ktorým sa dopĺňa výnos
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Minis-
terstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996
č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá čas� a prvá, druhá
a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej
republiky (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).

10g) § 168 ods. 3 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky  a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo
16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998
Z. z.).

12) § 45 zákona č. 337/1998 Z. z.”.

3. Za § 4 sa vkladajú § 4a až 4d, ktoré vrátane
nadpisov znejú:

„§ 4a

Podmienky uvádzania určených výrobkov do obehu

(1) Určené výrobky uvedené v prílohe č. 4 možno
uvádza� do obehu po posúdení zhody okrem potravín
na osobitné výživové účely, potravín s epidemiologic-
kým rizikom a nových potravín uvedených v prílohe
č. 3 vtedy, ak sa
a) uskutoční pred ich uvedením do obehu posúdenie

zhody na základe skúšok kvality a zdravotnej ne-
škodnosti, ktoré sa vykonáva pod¾a § 4 ods. 2 alebo
ich posúdenie zhody vykoná akreditovaná osoba13)
alebo autorizovaná osoba14);  v prípade dovážaných
výrobkov sa vykonáva vlastné posúdenie zhody ale-
bo sa môžu využi� podklady zahraničného výrobcu,
od ktorého sa výrobok dováža,

b) vydá po vykonaní posúdenia zhody písomné vyhlá-
senie o zhode pod¾a § 4c, 

c) zabezpečí, aby všetky určené výrobky, ktoré sa
uvádzajú do obehu po posúdení zhody, zodpovedali
požiadavkám technických predpisov alebo sloven-
ských technických noriem, ktoré sú uvedené vo
vyhlásení o zhode.
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(2) Posúdenie zhody určených výrobkov uvedených
v prílohe č. 4a okrem potravín na osobitné výživové
účely, potravín s epidemiologickým rizikom a nových
potravín uvedených v prílohe č. 3 sa vykonáva tak, že sa
a) vypracúva dokumentácia pod¾a § 4b,
b) uskutočňuje pred ich uvedením do obehu posúde-

nie zhody pod¾a vnútorného predpisu [§ 4 ods. 1
písm. a)] na základe protokolu o skúške, ktorú vy-
konala akreditovaná osoba alebo autorizovaná oso-
ba na zistenie kvality a zdravotnej neškodnosti ur-
čeného výrobku, ako je uvedené v prílohe č. 4a,
a na základe ïalších technických požiadaviek usta-
novených v technickom predpise alebo v slovenskej
technickej norme,

c) vydá po vykonaní posúdenia zhody písomné vyhlá-
senie o zhode pod¾a § 4c,

d) zabezpečí, aby všetky určené výrobky, ktoré sa
uvádzajú do obehu po posúdení zhody, zodpovedali
požiadavkám technických predpisov alebo sloven-
ských technických noriem, ktoré výrobca alebo do-
vozca uviedol vo vyhlásení o zhode.

(3) Pri posúdení zhody vlastností určených výrobkov
s technickými požiadavkami sa používajú slovenské
technické normy vhodné na posúdenie zhody.15)

§ 4b

Dokumentácia

Dokumentácia na posúdenie zhody vlastností
s ustanovenými technickými požiadavkami pod¾a § 4
ods. 5 obsahuje
a) všeobecný opis výrobku,
b) vnútorný predpis a certifikát pod¾a § 4 ods. 1, 
c) upozornenie na nebezpečenstvo a návod na použí-

vanie výrobku, ak je to potrebné,
d) zoznam technických predpisov alebo slovenských

technických noriem, pod¾a ktorých sa vykonalo po-
súdenie zhody,

e) výsledky vykonaných skúšok vlastností výrobku,
protokoly o skúškach, prípadne certifikáty,

f) doklad o použití nových prídavných látok, techno-
logicky pomocných látok a obalov, ak sa použili.

§ 4c

Vyhlásenie o zhode

(1) Pred uvedením určeného výrobku do obehu sa
vydáva písomné vyhlásenie o zhode, ktoré obsahuje
a) identifikačné údaje výrobcu alebo dovozcu – meno

a priezvisko, jeho sídlo, miesto podnikania a iden-
tifikačné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno,
sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a mies-
to výroby určeného výrobku,

b) identifikačné údaje o určenom výrobku – názov ur-
čeného výrobku, číslo klasifikácie produkcie a číslo
kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,
pri dovoze určených výrobkov tiež názov a adre-
su výrobcu a miesto výroby,

c) opis a určenie určeného výrobku,
d) použitý postup posudzovania zhody,
e) zoznam technických predpisov alebo slovenských

technických noriem, pod¾a ktorých sa vykonalo po-
súdenie zhody,

f) údaje o akreditovanej osobe alebo autorizovanej
osobe, ak vykonala posúdenie zhody, a údaje o vy-
danom doklade,

g) vyhlásenie výrobcu alebo dovozcu o tom, že 
1. určený výrobok spĺňa ustanovené technické po-

žiadavky pod¾a tejto vyhlášky,
2. prijal opatrenia na zabezpečenie zhody všetkých

určených výrobkov uvádzaných do obehu s tech-
nickými požiadavkami,

h) dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode, meno
a priezvisko zodpovednej osoby výrobcu alebo do-
vozcu, jej podpis a odtlačok pečiatky.

(2) Ak dôjde k zmene skutočností, pod¾a ktorých bolo
vydané vyhlásenie o zhode určených výrobkov, výrob-
ca alebo dovozca, ktorý chce naïalej uvádza� takto
zmenené určené výrobky do obehu, vykoná nové posú-
denie zhody a vydá nové vyhlásenie o zhode.

(3) Pri distribúcii určených výrobkov sa na každom
sprievodnom doklade potvrdzuje, že na ne bolo vydané
písomné vyhlásenie o zhode. Pri určených výrobkoch
z dovozu dovozca vydáva písomné vyhlásenie o zhode
na každú dodávku výrobkov uvedených v prílohe č. 4,
pri víne pod¾a prílohy č. 4a.

(4) Písomné vyhlásenie o zhode sa predkladá pri do-
dávke určených výrobkov ïalšiemu dodávate¾ovi na
jeho vlastnú výrobnú spotrebu s prvou dodávkou. Pri
ïalších dodávkach sa na sprievodnom doklade potvr-
dzuje, že písomné vyhlásenie o zhode bolo vydané.
Posúdenie zhody sa vykonáva pod¾a § 4a ods. 1. Vzor
písomného vyhlásenia o zhode je uvedený v prílo-
he č. 5.

§ 4d

Podmienky uvádzania čerstvého ovocia, čerstvej
zeleniny a konzumných zemiakov z dovozu do obehu

(1) Pri dovoze čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny
a konzumných zemiakov ako ïalších potravín urče-
ných na priamu spotrebu v pôvodnom čerstvom stave
alebo na ïalšie spracovanie a splnenie požiadaviek usta-
novených vo všeobecne záväzných právnych predpi-
soch16) možnos� ich uvádzania do obehu dovozca preu-
kazuje certifikátom vydaným príslušným inšpekčným
orgánom vyvážajúcej krajiny alebo certifikátom od prí-
slušného orgánu potravinového dozoru17) vystaveným
na každú dodávku.

(2) Pri dodávke čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny
a konzumných zemiakov sa na každom sprievodnom
doklade potvrdzuje, že na dovezené potraviny bol vy-
daný certifikát.

(3) Pri dodávke čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny
a konzumných zemiakov alebo ich častí určených vý-
robcovi na ïalšie spracovanie dovozca zabezpečí potvr-
denie certifikátu výrobcom a bezodkladne doručí kó-
piu potvrdeného certifikátu príslušnému orgánu
potravinového dozoru;17) za ïalšie spracovanie vo vý-
robe sa nepovažuje jednoduché delenie, triedenie, vá-
ženie, balenie alebo iná jednoduchá úprava doveze-
ných potravín (dodávky).
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(4) Certifikáty uchováva dovozca jeden rok.

(5) Vzory certifikátov na čerstvé ovocie, čerstvú zele-
ninu a konzumné zemiaky určené na priamu spotrebu
alebo na ïalšie spracovanie sú uvedené v prílohách
č. 6 a 7.”.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13 až 17 znejú:
„13) § 11 zákona č. 264/1999 Z. z.
14) § 22 zákona č. 264/1999 Z. z.
15) § 5 ods. 6 zákona č. 264/1999 Z. z.
16) Napríklad výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej

republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 7. júna 2000 č. 1541/2/2000-100, ktorým sa vydáva hlava
Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca čer-
stvé ovocie a čerstvú zeleninu (oznámenie č. 271/2000 Z. z.),
výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. jú-
na 2000 č. 1541/1/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potra-
vinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca konzumné
zemiaky a výrobky z nich (oznámenie č. 270/2000 Z. z.), výnos
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Minis-
terstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996
č. 981/1996-100 (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).

17) § 23 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 152/1995 Z. z.”.

4. Doterajší text § 5 sa označuje ako odsek 1 a dopĺ-
ňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Určené výrobky uvedené v prílohách č. 4 a 4a,
ktoré majú vydané certifikáty, možno uvádza� do obe-
hu bez vyhlásenia o zhode len do 30. septembra
2001.

(3) Určené výrobky uvedené v prílohách č. 4 a 4a, na
ktoré boli vydané písomné vyhlásenia o zhode pod¾a
osobitného predpisu,18) možno uvádza� do obehu len
do 31. decembra 2001.”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., kto-

rým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na
ostatné určené výrobky.”.

5. Príloha č. 3  znie:

    „Príloha č. 3
    k vyhláške č. 27/2001 Z. z.

ZOZNAM
potravín, ktoré možno uvádza� do obehu po schválení príslušným orgánom na ochranu zdravia

Číselný kód
colného

sadzobníka
Názov položky Zodpovedá

KP

Potraviny na osobitné výživové účely sú:
1. potraviny na výživu dojčiat,
2. potraviny ako následné výživové prípravky na báze cereálií pre dojčatá a malé
     deti,
3. potraviny ako následné výživové doplnkové prípravky pre dojčatá a malé deti,
4. potraviny so zníženým množstvom sodíka a náhrady jedlej soli,
5. bezgluténové potraviny,
6. potraviny pre fenylketonurikov,
7. potraviny pre diabetikov,
8. potraviny na regulovanie telesnej hmotnosti,
9. potraviny ako výživové doplnky na báze vitamínov a minerálnych látok

Nové potraviny a nové zložky, ktoré sa v konkrétnych potravinách bežne
nepoužívajú alebo pochádzajú z procesov, ktoré sa pri výrobe potravín bežne
nepoužívajú

Všetky KP

0408, 0410 Hmoty vaječné, majonézy a krémy, konzervy vaječné a výrobky z tepelne
neopracovaných vajec

15.89.12

2105 Zmrzliny cukrárenské 15.52.10

Pokrmy studenej kuchyne (lahôdkárske výrobky) 15.89.14

2106 Pokrmy hotové mrazené alebo chladené na účely spoločného stravovania 15.89.14

2201, 2202 Stolová, dojčenská, balená pitná voda, prírodné minerálne vody a sódová voda
Povzbudzujúce nápoje

15.98.11
15.98.12

0401 Výrobky z nepasterizovaného mlieka 15.51

2106 Rastlinné vý�ažky – bylinkové a ovocné čaje 15.86.15

2501 Kuchynská a morská so¾ na ¾udskú výživu 14.40.10

Nové prídavné látky“.
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6. Príloha č. 4  znie:
    „Príloha č. 4
    k vyhláške č. 27/2001 Z. z.

ZOZNAM

určených výrobkov, na ktoré sa pred ich uvedením do obehu vydáva písomné vyhlásenie
o zhode na základe vlastného zistenia alebo podkladov zahraničného výrobcu

Číselný kód
colného

sadzobníka
Názov položky Zodpovedá

KP

1207 Olejnaté semená,1) z toho len
– sezamové semená
– mak

01.11.33
01.11.35

0209 Slanina údená 15.11.30

1501 Mas� bravčová škvarená 15.11.30

0207 Hydina zabitá čerstvá, chladená a mrazená
Hydinové droby čerstvé, chladené a mrazené
Hydina delená čerstvá, chladená a mrazená
Polotovary hydinové čerstvé, chladené a mrazené2)

15.12.11
15.12.12

2005 Výrobky zemiakové sušené, smažené a ostatné3) 15.31.12

2009 Ovocné š�avy4)
Ovocné a zeleninové š�avy, ovocie tekuté a zelenina tekutá

15.32.10

0710 Výrobky zeleninové mrazené 15.33.11

2002, 2003,
2004, 2005

Zelenina konzervovaná inak ako vínnym octom alebo kyselinou octovou okrem
homogenizovaných zeleninových výrobkov pre detskú výživu, kečupu,
paradajkovej omáčky

15.33.14

2001 Zelenina konzervovaná octom alebo kyselinou octovou, z toho zelenina
konzervovaná octom, uhorky konzervované octom a huby konzervované octom

15.33.15

0811 Výrobky ovocné mrazené 15.33.21

0405 Maslo a iné tuky pochádzajúce z mlieka; nátierky z mliečnych tukov5) 15.51.30

0406 Tvaroh a výrobky tvarohové, termixy6) 15.51.40

1006 Ryža, okrem ryže na siatie 15.61.10
15.61.40

1) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky  a  Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky z 10. augusta 2000
č. 2313/2/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca olejniny a orechy (oznámenie
č. 355/2000 Z. z.).

2) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky  a  Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky z 15. decembra 1999
č. 4321/1/1999-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca hydinové mäso a králičie mäso
(oznámenie č. 56/2000 Z. z.).

3) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky  a  Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky zo 7. júna 2000
č. 1541/1/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca konzumné zemiaky a výrobky z nich
(oznámenie č. 270/2000 Z. z.).

4) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky  a  Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky z 10. augusta 2000
č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje (oznámenie č. 357/2000
Z. z.).

5) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky  a  Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky z 22. marca 2000
č. 636/1/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka (oznámenie
č. 163/2000 Z. z.).

6) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky  a  Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky z 22. marca 2000
č. 636/1/2000-100 (oznámenie č. 163/2000 Z. z.).
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1103 Krupica, prášok a pšeničné aglomerované výrobky (krupica pšeničná a krupica
pšeničná dehydrovaná)

15.61.31

1104, 1904 Ostatné výrobky z obilných zŕn (vrátane kukuričných lupienkov)
– raňajky obilné,
– výrobky a pochú�ky obilné tepelne upravené

15.61.33

1108, 1901 Natívne škroby potravinárske, výrobky zo škrobu dezertného typu (prášky
pudingové a krémové), mliečne pudingy i hotové7)

15.62.22
15.88.10

1905 Výrobky pekárske trvanlivé 
Pečivo trvanlivé
Výrobky cereálne extrudované

15.82.11
15.82.12
15.82.13

1805 Kakaový prášok konzumný 15.84.13

1704 Cukrovinky bez kakaa (vrátane bielej čokolády) 15.84.23

1806 Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao 15.84.14
15.84.22

2006 Ovocie, orechy, ovocné kôry a šupky a iné časti rastlín, konzervované cukrom –
výrobky napustené cukrom a kandizované

15.84.24

2101 Kávoviny
Vý�ažky čajové

15.86.12
15.86.14

2104 Prípravky na polievky a na bujóny, pripravené polievky alebo bujóny8) 15.89.11

2102 Droždie
Hotové prášky do pečiva9)

15.89.13

0713, 1901,
2106

Výrobky zo strukovín a strukoviny balené 15.89.14
15.61.23
15.61.32

2202 Ovocné nealkoholické nápoje, sirup konzumný, nápoje nealkoholické v prášku,
limonády, sirup limonádový a sirup pre minerálne vody10)

15.98.12

 7) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky  a  Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky z 2. júna 1999
č. 1781/2/1999-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca potravinársky škrob, výrobky zo
škrobu a škrobárenské výrobky (oznámenie č. 192/1999 Z. z.).

 8) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky  a  Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky z 2. júna 1999
č. 1781/4/1999-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca  dehydrované pokrmy a polievkové
prípravky (oznámenie č. 194/1999 Z. z.).

 9) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky  a  Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky z 10. augusta 2000
č. 2313/3/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca droždie a sušené pivovarské
kvasnice (oznámenie č. 356/2000 Z. z.).

10) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky  a  Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky z 10. augusta 2000
č. 2313/4/2000-100 (oznámenie č. 357/2000 Z. z.).”.
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7. Za prílohu č. 4 sa dopĺňa príloha č. 4a, ktorá znie:
  „Príloha č. 4a
  k vyhláške č.  27/2001 Z. z.

ZOZNAM
určených výrobkov, na ktoré sa pred ich uvedením do obehu vydáva vyhlásenie o zhode
na základe protokolu o skúške vydaného akreditovanou osobou a autorizovanou osobou

Číselný
kód

colného
sadzobníka

Názov položky Posúdenie zhody Zodpovedá
KP

0409 Prírodný med1) – chemické prvky Pb, Cd, Hg,
– farbivá,
– mikrobiologické skúšky,2)
– sacharóza, hydroxymetylfurfural,
   rezíduá veterinárnych liečiv,
– pe¾ová analýza

01.25.21

0210 Mäso údené – chemické prvky Pb, Cd, Hg,
– PCB,
– polyaromatické uh¾ovodíky,
– dusičnany,
– voda, bielkoviny, P (ako P205),
– mikrobiologické skúšky3)

15.13.11

1604 Výrobky rybie – chemické prvky Pb, Cd, Hg, As,
– PCB, farbivá, konzervačné látky,
– histamín,
– mikrobiologické skúšky4)

15.20.14

0712 Zelenina sušená
Huby sušené5)

– chemické prvky Pb, Cd, Hg,
– dusičnany,
– rezíduá po plynovaní (ak sa použil plyn),
– mikrobiologické skúšky6)

15.33.13

0813, 2007,
2008

Džemy a rôsoly, marmelády, lekváre,
kompóty, ovocie sušené a ostatné
konzervované ovocie, ovocie a plody
suché upravené

– chemické prvky Pb, Cd, Hg, Sn
   (v konzervách),
– konzervačné látky, farbivá a sladidlá   
   (2007, 2008),
– mikrobiologické skúšky6)

15.33.22
15.33.25
15.33.23

1516, 1517 Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje
a ich frakcie, hydrogenované,
esterifikované
Stužené jedlé tuky

– chemické prvky Pb, Cd, Hg, Ni, Cu,
– konzervačné látky, syntetické farbivá,
– mikrobiologické skúšky,7)
– vitamíny, prípadne iné výživové látky,  
   ak sa pridávajú alebo uvádzajú na      
   obale

15.42.13
15.43.10

1) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky  a  Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky z 10. augusta 2000
č. 2313/1/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca med a výrobky z medu (oznámenie
č. 354/2000 Z. z.).

2) Príloha č. 5 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája
1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá čas� a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky
v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra
1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).

3) Príloha č. 1 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. de-
cembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).

4) Príloha č. 2 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. de-
cembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).

5) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky  a  Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky zo 7. júna 2000
č. 1541/3/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé huby a výrobky z jedlých húb
(oznámenie č. 272/2000 Z. z.).

6) Príloha č. 13 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo
16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).

7) Príloha č. 6 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. de-
cembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).
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0406 Syry (všetky druhy vrátane bryndze
z pasterizovaného mlieka)8)

– chemické prvky Pb, Cd, Hg,
– dusitany, dusičnany (v prírodných
   syroch),
– NaCl, kyslos� (bryndza, plesňové syry),
– mykotoxíny (plesňové syry),
– mikrobiologické skúšky9)

15.51.40

0401 Mlieko a smotana nezahustené
nesladené s obsahom tuku do 6 %
hmotnosti a nad 6 % hmotnosti8)

– chemické prvky Pb, Cd, Hg, 
– PCB
– kyslos�
– mikrobiologické skúšky9)

15.51.11
15.51.12

0403 Jogurt a ostatné druhy skvaseného
alebo acidofilného mlieka alebo smotany
– výrobky mliečne skvasené8)

– chemické prvky Pb, Cd, Hg,
– PCB, konzervačné látky, syntetické     
   farbivá a sladidlá,
– mikrobiologické skúšky9)

15.51.52

2105 Zmrzlina a ostatné podobné mrazené
výrobky okrem zmrzlín cukrárenských10)

– chemické prvky Pb, Cd, Hg,
– konzervačné látky, syntetické farbivá  
   a sladidlá,
– mikrobiologické skúšky9)

15.52.10

1902 Cestoviny, tiež varené, plnené alebo
inak pripravované

– chemické prvky Pb, Cd, Hg, Cu,
– farbivá,
– mikrobiologické skúšky11)

15.85.11
15.85.12

2103 Prípravky na omáčky a pripravené
omáčky, korenisté zmesi a zmesi prísad
na ochutenie, horčičná múčka a hotová
horčica, z toho len hotové omáčky,
miešané korenisté zmesi, horčica, kečup

– chemické prvky Pb, Cd, Hg, Ni,
– farbivá, konzervačné látky,
– mikrobiologické skúšky12)

15.87.12

2206 Ovocné vína
Medovina13)

– chemické prvky Pb, Cd, Hg,
– sladidlá, konzervačné látky,
– mikrobiologické skúšky14)

15.94.10

2203 Pivo zo sladu8) – chemické prvky Pb, Cd, Hg,
– aflatoxíny, nitrozamíny, sladidlá,
   syntetické farbivá,
– mikrobiologické skúšky14)

15.96.10

2208 Destiláty, likéry a ostatné liehové
nápoje, zložené alkoholické prípravky
používané na výrobu nápojov (okrem
etylalkoholu nedenaturovaného
s objemovým alkoholometrickým titrom
menším ako 80 % vol.) – liehoviny

– ftaláty,
– metylalkohol,
– syntetické farbivá a syntetické             
    sladidlá,
– mikrobiologické skúšky12)

15.91.10

 8) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky  a  Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky z  22. marca 2000
č. 636/1/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka (oznámenie
č. 163/2000 Z. z.).

 9) Príloha č. 3 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. de-
cembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).

10) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky  a  Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky z 15. decembra 1999
č. 4312/2/1999-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mrazené krémy, zmrzliny a poloto-
vary na ich výrobu (oznámenie č. 57/2000 Z. z.).

11) Príloha č. 8 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. de-
cembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).

12) Príloha č. 16 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo
16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).

13) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky  a  Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky z 10. augusta 2000
č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje (oznámenie č. 357/2000
Z. z.).

14) Príloha č. 17 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo
16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).
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2204, 2205 Víno stolové
Vína vo f¾ašiach z dovozu15)

– chemické prvky Pb, Cd, Hg, Cu            
   (vermut),
– konzervačné látky,
– syntetické farbivá a syntetické
   sladidlá,
– mikrobiologické skúšky,14)
– obsah prchavých kyselín

15.93.11
15.93.12
15.95.10

0802 Ovocie škrupinové, z toho len mandle
vylúpané, lieskové oriešky vylúpané
a pistácie16)

– aflatoxíny,
– mikrobiologické skúšky17)

01.13.24

1601, 1602 Mäsové výrobky (z hovädzieho,
te¾acieho, bravčového a baranieho
mäsa) okrem údeného mäsa
Mäsové konzervy
Mäsové výrobky hydinové
Konzervy z  drobných hospodárskych
zvierat a zveriny
Jedlá hotové mäsité, konzervované
alebo mrazené

– dusitany, dusičnany,
– chemické prvky Pb, Cd, Hg,
– PAU, PCB,
– fosfáty,
– mikrobiologické skúšky,18)
– NaCl, tuk, bielkoviny, škrob, voda,
– aktivita vody

15.13.12

1604 Konzervy z morských rýb
Konzervy zo sladkovodných rýb

– chemické prvky Pb, Cd, Hg, As, Sn,
– histamín, parazity, PCB,
– konzervačné látky, farbivá,
– mikrobiologické skúšky,19)
– NaCl

15.20.14

1605 Kôrovce, mäkkýše v konzervách
Konzervy z lastúrovitých zvierat
a kôrovcov

– chemické prvky Pb, Cd, Hg, As,
– histamín, parazity, PCB,
– konzervačné látky, farbivá,
– mikrobiologické skúšky,19)
– NaCl

15.20.15

1507, 1508,
1509, 1512,

1514

Sójový olej, arašidový olej, olivový olej,
slnečnicový olej, repkový alebo
horčicový olej – na ¾udskú výživu

– chemické prvky Pb, Cd, Hg, Ni, Cu,
– antioxidanty,
– konzervačné látky,
– syntetické farbivá,
– mikrobiologické skúšky,7)
– kyselina eruková (repkový olej),
– číslo kyslosti,
– cholesterol (ak sa uvádza na obale),
– vitamíny a iné výživové látky, ak sa     
   uvádzajú na obale

15.41.12
15.42.11

15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji
rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva  Slovenskej republiky č. 147/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva § 18 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení
zákona č. 132/1989 Zb.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 285/1998 Z. z. o obaloch na víno a o označovaní vína.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky  č. 145/1998 Z. z. o požiadavkách na spôsob zberu hrozna tokajských
odrôd, na postup výroby tokajských vín a na ich zloženie.

16) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000
č. 2313/2/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca olejniny a orechy (oznámenie
č. 355/2000 Z. z.).

17) Príloha č. 7 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. de-
cembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).

18) Príloha č. 1 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. de-
cembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).

19) Príloha č. 2 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. de-
cembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).
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0402 Konzervy a výrobky zo sušeného mlieka
a zahusteného mlieka – výrobky mliečne
sušené a zahustené8)

– chemické prvky Pb, Cd, Hg,
– PCB,
– syntetické farbivá,
– syntetické sladidlá,
– mikrobiologické skúšky20)

15.51.20
15.51.51

0901, 2101 Káva, bez kofeínu alebo pražená
Vý�ažky z kávy

– chemické prvky Pb, Cd, Hg,
– PAU, aflatoxíny, kofeín,
– mikrobiologické skúšky12)

15.86.11
15.86.12

0902 Čaj fermentovaný a nefermentovaný,
tiež aromatizovaný21)

– chemické prvky Pb, Cd, Hg, As,
– aflatoxíny, farbivá,
– mikrobiologické skúšky12)

15.86.13

2106 Jedlá hotové konzervované
Jedlá hotové mrazené22)

– chemické prvky Pb, Cd, Hg, Sn,
– mikrobiologické skúšky23)

15.89.14

20) Príloha č. 3 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. de-
cembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).

21) STN 58 0112-1 až 9.
22) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. júna 1999

č. 1781/5/1999-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca termosterilizované pokrmy
(oznámenie č. 195/1999 Z. z.).

23) Príloha č. 19 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo
16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).”.
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8. Príloha č. 5 znie:
    „Príloha č. 5
    k vyhláške č. 27/2001 Z. z.

V Z O R

Evidenčné číslo:

VYHLÁSENIE O ZHODE

1. Výrobca/dovozca:

Obchodné meno, meno a priezvisko vrátane označenia „výrobca“ alebo „dovozca“:

Trvalý pobyt (sídlo)/miesto podnikania (výroby):

IČO:

DIČ:

2. Potravina:

Názov výrobku:

Číslo klasifikácie produkcie:

Číslo kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka:

Opis a určenie výrobku:

Ostatné údaje charakterizujúce výrobok: 

3. Pri dovážaných potravinách:

Krajina vývozu:

Výrobca:

Sídlo výrobcu (miesto výroby):

4. Použitý postup posudzovania zhody pred uvedením potraviny do obehu:
• Pod¾a prílohy č. 4 – posúdenie zhody vykonáva sám výrobca na základe vlastných skúšok kvality a zdravotnej

neškodnosti výrobku alebo skúšok vykonaných akreditovanou osobou alebo autorizovanou osobou alebo
v prípade dovážaných výrobkov dovozca vykoná vlastné posúdenie zhody alebo môže využi� podklady zahranič-
ného výrobcu, od ktorého výrobok dováža.

• Pod¾a prílohy č. 4a – posúdenie zhody výrobca alebo dovozca zabezpečuje na základe protokolu o skúške
vykonanej akreditovanou osobou alebo autorizovanou osobou a ïalších požiadaviek uvedených vo vyhláške
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 27/2001 Z. z.

5. Zoznam technických predpisov alebo slovenských technických noriem použitých pri posudzovaní zhody
daného výrobku: 

6. Potraviny pod¾a prílohy č. 4a:

Číslo protokolu o skúške:

Dátum jeho vydania:

Názov akreditovanej osoby alebo autorizovanej osoby:

7. Vyhlásenie výrobcu alebo dovozcu  o zhode:
Výrobca/dovozca vyhlasuje, že potravina spĺňa ustanovené technické požiadavky na kvalitu a zdravotnú
neškodnos� a že prijal také opatrenia, aby všetky výrobky, ktoré uvádza do obehu po posúdení zhody,
zodpovedali technickým požiadavkám.

               ............................    .................................                 ............................ 
                 Dátum a miesto           Meno a podpis Odtlačok pečiatky
      vydania vyhlásenia   štatutárneho zástupcu
                    o zhode               výrobcu alebo dovozcu

Poznámka: V písomnom vyhlásení o zhode sa uvedú iba údaje, ktoré sa podnikate¾a týkajú.”.
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9. Za prílohu č. 5 sa dopĺňajú prílohy č. 6 a 7, ktoré znejú:
    „Príloha č. 6
    k vyhláške č. 27/2001 Z. z.

CERTIFIKÁT
na čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a konzumné zemiaky určené na priamu spotrebu

1. Dovozca Certifikát  č. ..........

2. Kto vykonal balenie
    (ak nie je dovozcom)

3. Inšpekčný orgán

4. Krajina vývozu              5. Krajina určenia

6. Identifikácia dopravného prostriedku 7. Miesto vyhradené pre národné predpisy**

8. Počet a druh obalov** 9. Druh výrobku* 10. Trieda kvality 11. Celková hmotnos�
      potraviny v kg bez      
      obalu

12. Vyššie uvedený inšpekčný orgán potvrdzuje, že na základe skúšky odobratých vzoriek táto dodávka           
      v okamihu kontroly zodpovedá platnej norme kvality.

.............................................                                                   ....................................................
         Colnica: výstup **                                                                     Miesto a dátum vydania

Doba platnosti ................................. dní

........................................................................
Inšpektor (meno a priezvisko tlačeným písmom)

..............................                                 ............................................................
           Podpis                                           Odtlačok pečiatky inšpekčného orgánu

13. Poznámky
*     Ak je druh výrobku reexportovaný, uveïte jeho krajinu pôvodu. 
      Odroda sa uvádza, ak je predpísaná normou.

**   Nepovinné.

Strana 558 Zbierka zákonov č. 27/2001 Čiastka 12



    Príloha č. 7
    k vyhláške č. 27/2001 Z. z.

CERTIFIKÁT
na čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a konzumné zemiaky určené na ïalšie spracovanie

                                Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. februára 2001.

Pavel Koncoš v. r.

1. Dovozca Certifikát  č. ..........

2. Krajina vývozu                                                           3. Inšpekčný orgán

4. Predpokladané miesto spracovania                             5. Orgán štátneho dozoru miestne príslušný

Meno a adresa
výrobcu, spracovate¾a

6. Balené                             7. Druh výrobku                       8. Celková hmotnos� potraviny
    Nebalené                                                                              v kg bez obalu

9. Colnica: výstup **
    Doba platnosti ................................. dní                                          ................................................ 
                                                                                                                   Miesto a dátum vydania

.............................................                 ...................................           ...........................................................
                 Inšpektor                                          Podpis                         Odtlačok pečiatky inšpekčného orgánu
         (meno a priezvisko                                                                             
          tlačeným písmom)

10. Spracovate¾ potvrdzuje, že vyššie uvedený výrobok bol spracovaný.

.................................                                    ......................          ............................
     Miesto a dátum                                               Podpis                Odtlačok pečiatky

11. Poznámky
*    Ak je druh výrobku reexportovaný, uveïte jeho krajinu pôvodu. 
      Odroda sa uvádza, ak je predpísaná normou.

**   Nepovinné.”.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z.

opatrenie z 26. januára 2001 č. R-1/2001, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996
Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa mení maximálna cena pitnej vody a úžitkovej vody pre domácnos�, vody odvedenej z domácností,
menia sa maximálne ceny zemného plynu pre domácnosti, elektrickej energie, vybraných vnútroštátnych výkonov
pôšt, vnútroštátnej železničnej dopravy osôb, vnútroštátnej pravidelnej cestnej dopravy, nájmu bytu a maximálna
cena výkonov zdravotnej starostlivosti poskytovaných vybraným zdravotníckym zariadením.

Toto opatrenie nadobúda účinnos� 1. februára 2001.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2001 a možno doň nazrie� na Ministerstve financií
Slovenskej republiky.
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