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

zo 4. augusta 2003,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219 /2003 Z. z. o zaobchádzaní
s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok

a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
podľa § 2 ods. 2, § 4 ods. 2 písm. c), § 17 ods. 10, § 18
ods. 4, § 19 ods.10, § 23 ods. 9 a § 27 ods. 4 zákona
č. 219/2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látka-
mi, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omam-
ných látok a psychotropných látok a o zmene zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnos-
tenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Zoznam určených látok skupiny I, II a III je uvede-
ný v prílohe č. 1.

(2) Limity ročných množstiev určených látok skupiny
II, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 23 ods. 8 zákona,
sú uvedené v prílohe č. 2.

(3) Limity ročných množstiev určených látok skupiny
III, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 4 ods. 2 písm. c)
zákona, sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 2

(1) Vzor žiadosti o vydanie jednorazového povolenia na
vývoz určenej látky je uvedený v prílohe č. 4. Vzor jedno-
razového povolenia na vývoz je uvedený v prílohe č. 5.

(2) Vzor žiadosti o vydanie všeobecného povolenia na
vývoz určenej látky skupiny II je uvedený v prílohe č. 6.

(3) Všeobecné povolenie na vývoz určenej látky sku-
piny II a určenej látky skupiny III sa vydáva na rovna-
kom tlačive ako jednorazové povolenie a cez celú stranu
sa uvádza ochranný nápis Všeobecné povolenie; vypĺ-
ňajú sa iba kolónky č. 1, 2, 5, 13 a 19.

(4) Vzor osobitného tlačiva na potvrdenie údajov col-
ným úradom podľa § 17 ods. 7 zákona je uvedený v prí-
lohe č. 7.

§ 3

(1) Vzor vyhlásenia odberateľa o použití určenej látky
a) na jednorazový odber určenej látky je uvedený v prí-

lohe č. 8,
b) na viacnásobný odber určenej látky je uvedený

v prílohe č. 9.

(2) Vzor hlásenia o zaobchádzaní s určenou látkou
skupiny I alebo II podľa § 27 ods.1 zákona je uvedený
v prílohe č. 10.

(3) Vzor hlásenia o vývoze určenej látky podľa § 27
ods. 2 zákona je uvedený v prílohe č. 11.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra
2003; § 1 ods. 3, § 2 ods. 1 až 3 a § 3 ods. 1 strácajú
účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pri-
stúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Robert Nemcsics v. r.
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ZOZNAM URČENÝCH LÁTOK

SKUPINA I

LÁTKA CN označenie (ak sa odlišuje) HSCN číslo*

1-fenyl-2-propanón fenylacetón 29143100

kyselina N-acetylantranilová 29242200

izosafrol (cis + trans) 29329100

3,4-metyléndioxyfenylpropán-2-ón 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propán-2-ón 29329200

piperonal 29329300

safrol 29329400

efedrín 29394100

pseudoefedrín 29394200

norefedrín ex 29394900

ergometrín 29396100

ergotamín 29396200

kyselina lysergová 29396300

Soli týchto látok vždy, ak je ich existencia možná.

SKUPINA II

LÁTKA CN označenie (ak sa odlišuje) HSCN číslo*

acetanhydrid 29152400

kyselina fenyloctová 29163400

kyselina antranilová 29224300

piperidín 29333200

manganistan draselný 28416100

Soli týchto látok vždy, ak je ich existencia možná.

SKUPINA III

LÁTKA CN označenie (ak sa odlišuje) HSCN číslo*

kyselina chlórovodíková chlórovodík 28061000

kyselina sírová 28070010

toluén 29023010 (90)

etyléter dietyléter 29091100

acetón 29141100

metyletylketón butanón 29141200

Soli týchto látok vždy, ak je ich existencia možná, okrem chloridov a síranov.

* Číslo harmonizovaného systému kombinovanej nomenklatúry (položka colného sadzobníka).
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Príloha č. 1
k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
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LIMITY ROČNÝCH MNOŽSTIEV URČENÝCH LÁTOK SKUPINY II

LÁTKA MNOŽSTVO

acetanhydrid 20 l

manganistan draselný 20 kg

kyselina antranilová 1 kg

kyselina fenyloctová 1 kg

piperidín 0,5 kg

Na kvantifikáciu solí týchto látok, ak je ich existencia možná, respektíve na kvantifikáciu ich zmesí, ak sa nachá-
dzajú v zmesi alebo v prírodnom produkte, platia množstvá po prepočte na obsah čistej látky.
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Príloha č. 2
k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
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LIMITY ROČNÝCH MNOŽSTIEV URČENÝCH LÁTOK SKUPINY III

LÁTKA MNOŽSTVO v kg

acetón 50

etyléter 20

metyletylketón 50

toluén 50

kyselina sírová 100

kyselina chlorovodíková 100

Na kvantifikáciu zmesí týchto látok platia množstvá po prepočte na obsah čistej látky.
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Príloha č. 3
k vyhláške č. 349/2003 Z. z.
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VZOR

ŽIADOSŤ O VYDANIE JEDNORAZOVÉHO POVOLENIA NA VÝVOZ URČENEJ LÁTKY
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Príloha č. 4
k vyhláške č. 349/2003 Z. z.

Obchodné meno 
a právna forma: 
I O:

 Obchodné meno 
a právna forma: 

Ulica:  Ulica:  

PS  + obec:  PS  + obec:  

íslo povolenia 
alebo registrácie MZ:  

 Krajina a kód:  

Konate : íslo povolenia 
alebo registrácie: 

Odborný zástupca:  Odborný zástupca:  

V
Ý
V
O
Z
C
A

Telefón, fax:  

D
O
V
O
Z
C
A

Telefón, fax:  

Obchodné meno 
a právna forma: 

 Obchodné meno 
a právna forma: 
I O (ak je slov. subj.): 

Ulica:  Ulica:  

PS  + obec:  PS  + obec:  

Krajina a kód:  Krajina a kód  
(ak nie je slov. subj.): 

íslo povolenia 
alebo registrácie: 

íslo povolenia 
alebo registrácie: 

Odborný zástupca:  Odborný zástupca:  

K
O
N
E

N
Ý

U
Ž
Í

V. Telefón, fax:  

I
N
Ý

P
R
E
V
Á
D
Z
K. Telefón, fax:  

Názov ur enej látky 
(zmesi): 

 Názov ur enej látky 
(zmesi): 

HS (harmonizovaný 
sadzobník) + CAS: 

 HS (harmonizovaný 
sadzobník) + CAS: 

Po et prvkov:  Po et prvkov:  

Hmotnos  každej 
ur enej látky: 

 Hmotnos  každej 
ur enej látky: 

istá hmotnos : istá hmotnos :

T
O
V
A
R

a)
% hmot. v zmesi:  

T
O
V
A
R

b)

% hmot. v zmesi:  

Prepúš ajúca colnica 
zo SR: 

 Spôsob dopravy: Dátum 
vývozu: 

íslo a dátum 
faktúry: 

Prepúš ajúca colnica  
do krajiny ur enia: 

    

Trasa:

Vybavuje: 
Telefón:
Fax:

Vyhlásenie žiadate a: 
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé.

Dátum:  

Meno a podpis konate a:

Meno a podpis zodpovedného zástupcu: 
                                                                                                                                                                                                Odtla ok pe iatky organizácie 
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VZOR

VÝVOZ – EXPORT (JEDNORAZOVÉ POVOLENIE NA VÝVOZ)
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Príloha č. 5
k vyhláške č. 349/2003 Z. z.

2. íslo povolenia 
    Authorization Number: .………………………………………………….....
    Dátum vystavenia 
    Date of issue:               ..…………………………………………………… 

Platné do 
Date of expiry:             ..…………………………………………………....

1. Vývozca (meno a adresa) / Exporter (name and address) : 

íslo povolenia alebo registrácie MZ SR 
    License or registration number:                      …………………………………... 3. Dátum predpokladaného vývozu 

Date of dispatch envisaged:                   

4. Dovozca v krajine ur enia  (meno a adresa) /Importer in the country of destination: 

íslo povolenia alebo registrácie 
    License or registration number:        …………………………………………….

5. Povolenie vystavil (meno, adresa, telefón, fax) 
    Issuing authority (name, address, telephone and telefacsimile numbers):  

6. Iný prevádzkovate  (meno a adresa) / Other operator/agent (name and address): 7. Colný úrad, kde sa povolenie na vývoz predkladá 
    Customs office where import authorization will be lodged (name and address):

9. Miesto výstupu z krajiny vývozu 
 Point of  exit from  exporting country:   

10. Miesto vstupu do krajiny ur enia 
      Point of entry into importing country:

8. Kone ný užívate  (meno a adresa) / Ultimate consignee (name and address): 

11. Spôsob dopravy 
      Means of transport: 

12. Trasa 
Itinerary:

14a. HS CN 
        HS number:

15a. istá hmotnos
        Net weight: 

16a. % hmot. v zmesi 
% w. of mixture: 

13a. Úplný názov vyvážanej látky / Full name of substance to be exported: 

17a. íslo faktúry 
Invoice number:

14b. HS CN 
        HS number:

15b. istá hmotnos
Net weight:

16b. % hmot. v zmesi 
% w. of mixture: 

13b. Úplný názov vyvážanej látky / Full name of substance to be exported: 

17b. íslo faktúry 
Invoice number:

18. Vyhlásenie žiadate a/Declaration by applicant 

Meno/Name: ……………………………………………………………………... 

Zastúpený/Representing: …………………………………………....................... 

Podpis   Dátum 
Signature: ……………………………… Date: ………………………………

19. Potvrdenie colného úradu, kde sa povolenie na vývoz predkladá
     (For completion by customs office where export authorization is lodged): 

íslo colného vyhlásenia                         Odtla ok pe iatky 
Number of customs export declaration:         Stamp: 

19. MH SR  (For completion by issuing authority)

     Bod 17 treba doplni : ÁNO / NIE 
     Body  9, 10, 11, 12 treba doplni : ÁNO / NIE 

     Podpis 
Singnature: ....................... 

     Funkcia 
Function: .......................... 

Dátum                                          Odtla ok pe iatky 
Date: ................................      Stamp:

21. Potvrdenie výstupu z colného územia SR /Confirmation of exit from exporting country (For 
completion by the Customs Authority at the point of exit) 

Dátum výstupu 
Date of exit:  ...................................................................................................... 
Podpis colného úradníka 
Signature of officer:  ........................................................................................ 
Funkcia 
Function:  .......................................................................................................... 

                                                                           Odtla ok okrúhlej pe iatky 
Stamp:

Dátum 
Date: ............................................              
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VZOR

ŽIADOSŤ O VYDANIE VŠEOBECNÉHO POVOLENIA NA VÝVOZ URČENEJ LÁTKY SKUPINY II
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Príloha č. 6
k vyhláške č. 349/2003 Z. z.

Obchodné meno a právna forma:    

I O:
Ulica:

PS  + obec:  

íslo povolenia alebo registrácie MZ SR: 

Konate :

Odborný zástupca: 

V
Ý
V
O
Z
C
A

Telefón, fax: 

Obchodné meno a právna forma: 

Ulica:

PS  + obec: 

Krajina a kód: 

íslo povolenia alebo registrácie: 

Odborný zástupca: 

D
O
V
O
Z
C
A

Telefón, fax: 

Obchodné meno a právna forma: 

Ulica:

PS  + obec: 

Krajina a kód: 

íslo povolenia alebo registrácie: 

Odborný zástupca: 

Telefón, fax: 

K
O
N.

U
Ž
Í

V.

Ú el použitia: 

Názov ur enej látky (zmesi):  

% hmot. v zmesi: 

HS (harmonizovaný sadzobník): 

CAS:

T
O
V
A
R

Hmotnos  a merná jednotka: 

Požadovaná platnos  všeobecného povolenia do:

Po et požadovaných príloh:  

íslo posledného všeobecného povolenia:  

Vybavuje: 
Telefón:
Fax:

Vyhlásenie žiadate a:
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé.

Dátum:  

Meno a podpis konate a:

Meno a podpis zodpovedného zástupcu:                                                                           Odtla ok pe iatky organizácie 
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VZOR

ZÁZNAMY COLNÉHO ÚRADU O ČERPANÍ MNOŽSTVA VÝVOZU URČENEJ LÁTKY SKUPINY II ALEBO URČENEJ LÁTKY
SKUPINY III PODĽA VŠEOBECNÉHO POVOLENIA NA VÝVOZ Č. ................ALEBO BEZ POVOLENIA NA VÝVOZ

Určená látka....................... HSCN...................................
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Príloha č. 7
k vyhláške č. 349/2003 Z. z.

Colne vybavené 

D
át

um

JC
D

Množstvo Hodnota 

Potvrdenie 
colného úradu 

        Potvrdenie  colného orgánu o výstupe 
          z územia Slovenskej republiky 

+ +

= =

+ +

= =

+ +

= =

+ +

= =

+ +

= =
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VZOR

VYHLÁSENIE ODBERATEĽA O POUŽITÍ URČENEJ LÁTKY SKUPINY I*a II* NA JEDNORAZOVÝ ODBER

* Nehodiace sa prečiarknite.
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Príloha č. 8
k vyhláške č. 349/2003 Z. z.

Ja/ My 
Názov
odberate a:....................................................................................................................................
Sídlo
odberate a:....................................................................................................................................

íslo povolenia alebo registrácie vydanej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 
alebo národným orgánom lenského štátu Európskej únie: 
vydané (kým) ............................................zo d a................................
a platné do*/ na neur itú dobu*................................................................ 

som objednal/sme objednali od 
Názov
dodávate a:....................................................................................................................................
Sídlo
dodávate a:....................................................................................................................................

ur enú látku (názov a HSCN)............................................................................................... 
v množstve:.............................................................., 
ur ená látka sa použije na...................................................................................................

Vyhlásenie odberate a:

Týmto vyhlásením sa zaväzujeme, že uvedenú objednanú ur enú látku nezneužijeme na 
nezákonnú výrobu návykových látok, ale použijeme ju len na uvedené ú ely alebo ju 
predáme, alebo iná  dodáme alšiemu odberate ovi len na základe predloženia vyhlásenia 
odberate a o použití ur enej látky. 

Podpis....................................                                          Meno a priezvisko...............................
Funkcia...................................                                                    (tla eným písmom) 

 V............................................                                          D a..........................                              
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VZOR

VYHLÁSENIE ODBERATEĽA O POUŽITÍ URČENEJ LÁTKY SKUPINY II NA VIACNÁSOBNÝ ODBER

* Nehodiace sa prečiarknite.
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Príloha č. 9
k vyhláške č. 349/2003 Z. z.

Ja/ My 
Názov
odberate a:....................................................................................................................................
Sídlo
odberate a:....................................................................................................................................

íslo registrácie vydanej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky alebo národným 
orgánom lenského štátu  Európskej únie: 
vydané (kým) ............................................zo d a................................
a platné do*/ na neur itú dobu*................................................................ 

objednávam/objednávame od 
Názov
dodávate a:....................................................................................................................................
Sídlo
dodávate a:....................................................................................................................................

ur enú látku (názov a HSCN)............................................................................................... 
v množstve:.............................................................., 
ur ená látka sa použije na...................................................................................................
a uvedené množstvo predpokladáme odobra  v priebehu.....................mesiacov (maximálne 
12 mesiacov).  

Vyhlásenie odberate a:

Týmto vyhlásením sa zaväzujeme, že uvedenú objednanú ur enú látku nezneužijeme na 
nezákonnú výrobu návykových látok, ale použijeme ju len na uvedené ú ely alebo ju 
predáme, alebo iná  dodáme alšiemu odberate ovi len na základe predloženia vyhlásenia 
odberate a o použití ur enej látky. 

Podpis....................................                                          Meno a priezvisko..................... 
Funkcia...................................                                                    (tla eným písmom) 
                                                                                         Odtla ok pe iatky odberate a
                 (ak ju vlastní) 

V............................................                                          D a..........................
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VZOR

HLÁSENIE O ZAOBCHÁDZANÍ S URČENOU LÁTKOU SKUPINY I* ALEBO II*

za obdobie od ................................ do ...............................

Vysvetlivky:

* Nehodiace sa prečiarknite.
1) V prípade, že určená látka je súčasťou zmesi viacerých látok, trebauviesťmnožstvo zmesi v kg a podiel obsahuurčenej látky v hmotnostnýchper-
centách.

2) Napríklad na výrobnú spotrebu s uvedením cieľového (konečného) produktu, spotrebnej normy a vyrobeného množstva produkcie, na
likvidáciu vrátane spôsobu likvidácie s doložením dokladu o jej vykonaní.

3) Uviesť účel použitia určenej látky podľa vyhlásenia odberateľa.
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Príloha č. 10
k vyhláške č. 349/2003 Z. z.

1. Obchodný názov a adresa  sídla  prevádzkovate a:

.......................................................................................................................................................................................................... 
íslo povolenia alebo registrácie vydanej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky:  . ......................  

zo d a  ................................ 

2. Názov ur . látky:  ........................................................................................................................................................................ 
HSCN íslo:  .................................... 

3. Množstvo  ur . látky1):
a)    na sklade k poslednému d u predchádzajúceho hodnoteného obdobia (kg): ................................................... 
b) vyrobené za hodnotené obdobie  (kg):  ................................................................ 
c) nakúpené alebo iným spôsobom zadovážené v hodnotenom období: 

_________________________________________________________________________________________________ 
      adresa dodávate a                                         ú el nákupu                                    dátum        množstvo/hmotnos

                                                                                                                                                  nákupu                  ks/ kg 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
     celkom nakúpené množstvo 
_________________________________________________________________________________________________ 

        d)    spotrebované vrátane zlikvidovaného v hodnotenom období: 
                –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                        na ú el2)                                                                                                dátum spotreby (likvidácie)                kg        
                –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                 
                –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                         celkom spotrebované (zlikvidované) v hodnotenom období:                                                                         kg 
                –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
         
         e)    uvedené do obehu v hodnotenom období: 
                ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                          adresa odberate a,                                                                       ú el použitia3)                    dátum               kg 
                    kone ného užívate a, ak je známy                                                                                                predaja                        
                 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                  ............... 
                  ................ 
                 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                            celkom uvedené do obehu v hodnotenom období:                                                                                      kg      
                –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

          f)   celkom na sklade k poslednému d u hodnoteného obdobia:  .............................  kg             

                         Meno a priezvisko konate a alebo 
                              štatutárneho zástupcu, alebo        
                                    odborného zástupcu                                                                       Odtla ok pe iatky organizácie 
                                          
                                              Podpis                                                                                                         
                                                                                                                               V  ....................................     d a  ..................... 
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VZOR

HLÁSENIE O VÝVOZE URČENEJ LÁTKY

za obdobie od ...................... do .......................

* Číslo harmonizovaného systému kombinovanej nomenklatúry.
Vypracovať za každú určenú látku samostatne.
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Príloha č. 11
k vyhláške č. 349/2003 Z. z.

Obchodné meno a právna forma: 

Ulica:

Mesto: 

PS :

íslo povolenia alebo registrácie vydanej 
MZ SR: 

íslo vývozného povolenia vydaného MH 
SR:

D
O
D
Á
V
A
T
E

Telefón, fax: 

Obchodné meno a právna forma: 

Ulica:

Mesto: 

PS :

Krajina a kód: 

íslo povolenia alebo registrácie: 

O
D
B
E
R
A
T
E Ú el použitia (pod a vyhlásenia odberate a):

Obchodné meno a právna forma: 

Ulica:

Mesto: 

PS :

Krajina a kód: 

íslo povolenia alebo registrácie: 

K
O
N.
U
Ž
Í

V.

Ú el použitia (pod a vyhlásenia): 

Názov ur enej látky (zmesi): 

HSCN*: 

U
R.
L. Povolené množstvo a merná jednotka: 

Dátum vývozu Vyvezené množstvo (kg/%) Kumulácia vyvezeného 
množstva 

Poznámka Poznámka 

     

     

     

     

     

     

     

     

    Dátum:                                                                                                                    

    Meno, priezvisko 
    a podpis konate a alebo štatutárneho zástupcu: 
                                                                                                                  Odtla ok pe iatky organizácie 
    Meno, priezvisko  
    a podpis odborného zástupcu:  
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350

O Z N Á M E N I E
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali
podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 9. júna 2003 č. 1813/2/2003-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slo-
venskej 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.).

Výnosom sa zosúlaďujú ustanovenia výnosu so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
o potravinách.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený v čiastke 15/2003 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobit-
nom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdo-
hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali
podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 9. júna 2003 č. 1813/3/2003-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slo-
venskej 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.).

Výnosom sa harmonizujú príslušné ustanovenia s predpismi Európskej únie a zabezpečuje sa kvalita piva v sú-
vislosti s jeho balením do sudov.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený v čiastke 15/2003 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobit-
nom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdo-
hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali
podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 9. júna 2003 č. 1813/4/2003-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slo-
venskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002 č. 811/3/2002 -100, kto-
rým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky a tuky živočíšneho
pôvodu (oznámenie č. 310/2002 Z. z.).

Výnosom sa určuje a spresňuje spôsob označovania mäsových výrobkov vo vzťahu k ich identifikácii v rámci vý-
robkových skupín s cieľom zabezpečiť ich kvalitu a zjednodušenie kontroly dodržiavania všeobecne záväzných pred-
pisov vzťahujúcich sa na podmienky výroby a spotreby.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený v čiastke 15/2003 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobit-
nom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdo-
hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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