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

 
Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného 
stravovania 
 
Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných 
ochorení 
 

2 Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách 

 

3 MIKROBIOLOGICKÉ POŽIADAVKY NA POTRAVINY A OBALY NA ICH BALENIE 

Národné právne predpisy  
Výnos MP SR a MZ SR č. 06267/2006-SL upravujúci mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly 
na ich balenie (v znení č. 01242-OL-2011) 
 
Právne predpisy EÚ 
Nariadenie Komisie č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny 
 

4 MATERIÁLY A PREDMETY URČENÉ NA STYK S POTRAVINAMI 

Národné právne predpisy  
Výnos MP SR a MZ SR č. 1799/2003 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej 
republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov 
(v znení č. 14911/2004-OAP, č. 28576/2004 – SL, č.13760/2006 - SL, č.08704/2007 - 0L, č. 06913/2008 
– OL, č. 05761/2009-OL, č. 01887-OL-2011). 
 
Právne predpisy EÚ 
Nariadenie EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami 
a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS  
 
Nariadenie Komisie č. 1895/2005 o obmedzení používania určitých epoxy derivátov v materiáloch 
a predmetoch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami. 
 
Nariadenie Komisie č. 2023/2006 o správnych výrobných postupoch materiálov a predmetov určených 
na styk s potravinami  
 
Nariadenie Komisie č. 450/2009 o aktívnych a inteligentných materiáloch a predmetoch, ktoré majú 
prísť do styku s potravinami. 
 
Rozhodnutie Komisie č. 2010/169 týkajúce sa nezaradenia 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxydifenyl éteru do 
zoznamu Únie obsahujúceho prídavné látky, ktoré sa môžu používať na výrobu plastových materiálov 
a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, podľa smernice 2002/72/ES. 
 
Nariadenie Komisie č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk 
s potravinami  
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/533/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/585/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/152/
https://www.svps.sk/dokumenty/legislativa/6267_2006.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R2073-20200308&qid=1610375629730&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R1935-20210327&qid=1621415151575&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005R1895&qid=1634296531072
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006R2023&qid=1634296691584
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0450&qid=1634296747417
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0169&qid=1634296892453
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0010&qid=1634296966321
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Nariadenie Komisie č. 284/2011 ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky a podrobné postupy 
dovozu polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo 
odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong. 
 

5 KONTAMINANTY V POTRAVINÁCH  

Národné právne predpisy  
Výnos MP SR a MZ SR č. 18558/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej 
republiky upravujúca kontaminanty v potravinách v znení neskorších predpisov (v znení č.14300/2007-
OL). 
 
Právne predpisy EÚ 
Nariadenie Komisie  č. 315/93 ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva u kontaminujúcich látok 
v potravinách  
 
Nariadenie Komisie č. 1881/2006 ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých 
kontaminantov v potravinách 
 
Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2016/6 ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa 
dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu 
jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie č. 322/2014  
 
Vykonávacie nariadenie Komisie č. 853/2014 ktorým sa zrušuje nariadenie č. 1151/2009, ktorým sa 
zavádzajú osobitné podmienky pre dovoz slnečnicového oleja pochádzajúceho alebo odosielaného 
z Ukrajiny 
 
Nariadenie Komisie 2015/705 ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a kritériá účinnosti metód 
analýzy na účely úradnej kontroly obsahu kyseliny erukovej v potravinách a ktorým sa zrušuje smernica 
Komisie 80/891/EHS. 
 
Nariadenie Komisie 2016/582 ktorým sa mení nariadenie č. 333/2007, pokiaľ ide o analýzu 
anorganického arzénu, olova a polycyklických aromatických uhľovodíkov a určité kritériá účinnosti 
analýzy 
 
Nariadenie Komisie 2017/2158 ktorým sa stanovujú opatrenia na minimalizáciu množstiev akrylamidu 
a jeho referenčné hodnoty v potravinách 
 

5.1 Metódy odberu vzoriek kontaminantov 

Právne predpisy EÚ 

Nariadenie Komisie č. 401/2006 ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analytické metódy na 
úradnú kontrolu hodnôt mykotoxínov v potravinách  
 
Nariadenie Komisie č. 1882/2006 ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na úradnú 
kontrolu hladiny dusičnanov v určitých potravinách. 
 
Nariadenie Komisie č. 333/2007 ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy na 
úradnú kontrolu hodnôt olova, kadmia, ortuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo(a)pyrénu 
v potravinách  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0284&qid=1634297003630
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1881&qid=1634300540346
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.113.01.0029.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.113.01.0029.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.113.01.0029.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.304.01.0024.01.SLK&toc=OJ:L:2017:304:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.304.01.0024.01.SLK&toc=OJ:L:2017:304:TOC
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Korigendum k nariadeniu Komisie č. 519/2014 ktorým sa mení nariadenie č. 401/2006, pokiaľ ide o 
metódy odberu vzoriek z veľkých dávok, korenia a výživových doplnkov, kritéria účinnosti pre toxíny T-
2 a HT-2 a citrinín a skríningové metódy analýzy. 
 
Nariadenie Komisie č. 2017/644 ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na kontrolu 
hodnôt dioxínov, dioxínom podobných PCB a dioxínom nepodobných PCB v určitých potravinách a 
ktorým sa zrušuje nariadenie č. 589/2014. 
 
Nariadenie Komisie č. 2017/771 ktorým sa mení nariadenie č. 152/2009, pokiaľ ide o metódy 
stanovenia obsahu dioxínov a polychlórovaných bifenylov. 
 

6 ARÓMY/ DYMOVÉ ARÓMY 

Právne predpisy EÚ 
Nariadenie EP a Rady č. 1334/2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými 
vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady  č. 1601/91, nariadení 
č. 2232/96 a č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES  
 
Nariadenie EP a Rady č. 2065/2003  o udiarenských dochucovadlách používaných alebo určených na 
použitie v potravinách alebo na potravinách  
 
Nariadenie EP a Rady č. 1331/2008 ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných 
látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm. 
 
Nariadenie Komisie č. 234/2011 ktorým sa vykonáva Nariadenie EP a Rady č. 1331/2008, ktorým sa 
ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov 
a potravinárskych aróm  
 
Vykonávacie nariadenie Komisie č. 872/2012 ktorým sa prijíma zoznam aromatických látok stanovený 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2232/96 a zapracúva sa do prílohy I k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady č. 1334/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie č. 1565/2000 
a rozhodnutie Komisie 1999/217/ES. 
 
Nariadenie Komisie č. 873/2012 o prechodných opatreniach týkajúcich sa zoznamu Únie obsahujúceho 
arómy a východiskové materiály stanoveného v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady 
č. 1334/2008  
 
Vykonávacie nariadenie Komisie č. 1321/2013 ktorým sa stanovuje zoznam primárnych produktov 
dymových aróm povolených v Únii, ktoré sa môžu použiť v potravinách alebo na potravinách ako také 
a/alebo sa môžu použiť na výrobu derivovaných dymových aróm. 
 

7 PRÍDAVNÉ LÁTKY V POTRAVINÁCH 

Právne predpisy EÚ 
Nariadenie EP a Rady č. 1331/2008 ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných 
látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm. 
 
Nariadenie EP a Rady č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách 
 
Nariadenie Komisie č. 231/2012 ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených 
v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady č. 1333/2008 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R1334&qid=1634303576021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32003R2065&qid=1634303883419
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R1331&qid=1634301992637
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0234&qid=1634302237652
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0872&qid=1634303961133
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0873&qid=1634303995208
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1321&qid=1634304034871
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R1331&qid=1634301992637
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R1333&qid=1634302385179
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0231&qid=1634302546234


 
  Aktualizácia zo dňa: 14.01.2022 

6 

 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 257/2010 ktorým sa ustanovuje program schválených prídavných látok 
v potravinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o prídavných 
látkach v potravinách 
 

8 POTRAVINÁRSKE ENZÝMY 

Právne predpisy EÚ 
Nariadenie EP a Rady č. 1331/2008 ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných 
látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm. 
 
Nariadenie EP a Rady č. 1332/2008 o potravinárskych enzýmoch, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 
Rady 83/417/EHS, nariadenie Rady č. 1493/1999, smernica 2000/13/ES, smernica Rady 2001/112/ES 
a nariadenie č. 258/97  
 
Nariadenie Komisie č. 234/2011 ktorým sa vykonáva Nariadenie EP a Rady č. 1331/2008, ktorým sa 
ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov 
a potravinárskych aróm  
 

9 POTRAVINY PRE OSOBITNÉ SKUPINY A VÝŽIVOVÉ DOPLNKY (POTRAVINOVÉ DOPLNKY) 

Národné právne predpisy  
Výnos MP SR a MZ SR č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava potravinového kódexu Slovenskej 
republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky v znení 
neskorších predpisov (v znení č. 20374/2009-OL, č. 09015/2010-OL a č.04178/2014-OL). 
 
Právne predpisy EÚ 
Nariadenie EP a Rady č. 609/2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na 
osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje 
smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie č. 41/2009 a č. 953/2009  
 
Delegované nariadenie Komisie č. 2016/127 ktorým sa dopĺňa Nariadenie EP a Rady č. 609/2013, pokiaľ 
ide o osobitné požiadavky na zloženie a informácie platné pre počiatočnú dojčenskú výživu a následnú 
dojčenskú výživu a pokiaľ ide o požiadavky na informácie týkajúce sa výživy dojčiat a malých detí  
 
Delegované nariadenie Komisie č. 2016/128 ktorým sa dopĺňa Nariadenie EP a Rady č. 609/2013, pokiaľ 
ide o osobitné požiadavky na zloženie potravín na osobitné lekárske účely a na informácie o nich  
 
Delegované nariadenie Komisie č. 2017/1798 ktorým sa dopĺňa Nariadenie EP a Rady č. 609/2013, 
pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie celkovej náhrady stravy na účely regulácie hmotnosti a o 
osobitné požiadavky na informácie o nej (uplatňuje sa od 27. októbra 2022) 
 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES o aproximácii právnych predpisov členských 
štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov 
 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02010R0257-20210327&qid=1641889390712
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R1331&qid=1634301992637
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R1332&qid=1634302170465
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0234&qid=1634302237652
https://www.svps.sk/dokumenty/legislativa/16826_2007.pdf
https://www.svps.sk/dokumenty/legislativa/20374_2009.pdf
https://www.svps.sk/dokumenty/legislativa/9015_2010.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0609-20170711&qid=1608128194434&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0127-20190612&qid=1608128993189&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0128-20200514&qid=1608129032351&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1798&qid=1608129069428&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0046-20210320&from=EN
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10 NOVÉ POTRAVINY  

Národné právne predpisy  
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky z 15. marca 2004 č. 608/1/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca požiadavky 
na potraviny nového typu. 
 
Právne predpisy EÚ 
Nariadenie EP a Rady č. 2015/2283 o nových potravinách, ktorým sa mení Nariadenie EP a Rady 
č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje Nariadenie EP a Rady č. 258/97 a nariadenie Komisie č. 1852/2001. 
 
Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2017/2468 ktorým sa stanovujú požiadavky administratívneho 
a vedeckého charakteru na tradičné potraviny z tretích krajín v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady 2015/2283 o nových potravinách. 
 
Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2017/2469 ktorým sa stanovujú požiadavky administratívneho 
a vedeckého charakteru v súvislosti so žiadosťami uvedenými v článku 10 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady 2015/2283 o nových potravinách. 
 
Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2017/2470 ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín 
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2015/2283 o nových potravinách  
 
Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2018/456 o procedurálnych krokoch konzultačného postupu 
určovania statusu novej potraviny v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2015/2283 
o nových potravinách 
 
Zoznam rozhodnutí / nariadení Komisie o nových potravinách je uverejnený na webovej stránke 
Európskej komisie, konkrétne: 
Rozhodnutia podľa nariadenia 258/97 
Nariadenia podľa nariadenia 2015/2283 
 

11 PRÍRODNÁ MINERÁLNA VODA, PRAMENITÁ VODA A BALENÁ PITNÁ VODA 

Národné právne predpisy  
Výnos MP SR a MZ SR č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej 
republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení neskorších 
predpisov (v znení č. 16798/2004-OAP, č. 18794/2010-OL). 
 
OPATRENIE Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 26/2017 ktorým sa mení výnos MP SR a 
MZ SR č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky 
upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení neskorších 
predpisov 
 
Právne predpisy EÚ 
Nariadenie Komisie č. 115/2010 ktorým sa stanovujú podmienky používania aktivovaného oxidu 
hlinitého na odstraňovanie fluoridu z prírodných minerálnych vôd a pramenitých vôd. 
 
  

https://www.svps.sk/dokumenty/legislativa/608_1_2004.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2283&qid=1634295324067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2468&qid=1634295572769
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2469&qid=1634295655853
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2470&qid=1634295693223
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0456&qid=1634295724402
https://ec.europa.eu/food/safety/novel-food/authorisations/list-authorisations-under-former-novel-food-regulation_en
https://ec.europa.eu/food/safety/novel-food/authorisations/union-list-novel-foods_en
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12 POTRAVINY OŠETRENÉ IONIZUJÚCIM ŽIARENÍM 

Národný právny predpis  
Výnos MP SR a MZ SR č. 3757/2003 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca 
potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením. 
 
Právny predpis EÚ 
Rozhodnutie Komisie č. 2002/840/ES ktorým sa prijíma zoznam zariadení schválených na ožarovanie 
potravín v tretích krajinách  
 

13 OZNAČENIE POTRAVÍN 

Národné právne predpisy  
Vyhláška MPRV SR č. 243/2015 Z. z. o požiadavkách na označovanie potravín 
 
Vyhláška MPRV SR č. 164/2014 o podmienkach používania dobrovoľného označovania potravín 
obsahujúcich glykozidy steviolu a ich použitie na reklamné a marketingové účely a ich propagáciu 
 
Právne predpisy EÚ 
Nariadenie EP a Rady č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa 
menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1924/2006 a č. 1925/2006 a ktorým sa 
zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a 
nariadenie Komisie č. 608/2004 
 
Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2018/775 ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania článku 26 
ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách 
spotrebiteľom, pokiaľ ide o pravidlá uvádzania krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu základnej zložky 
potraviny 
 
Nariadenie EP a Rady č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách v platnom 
znení 
 
Nariadenie Komisie č. 2019/343 ktorým sa stanovujú výnimky z článku 1 ods. 3 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách na používanie 
určitých druhových opisov 
 
Nariadenie Komisie č. 353/2008 ktorým sa ustanovujú vykonávacie predpisy vzťahujúce sa na 
povoľovanie zdravotných tvrdení uvedené v článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
č. 1924/2006 v platnom znení 
 
Európska komisia zriadila a zverejnila register všetkých povolených aj nepovolených výživových 
a zdravotných tvrdení, ktorý je dostupný na stiahnutie vo formátoch .xls a .pdf. 

 

Nariadenie EP a Rady č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny 
 
Delegované nariadenie Komisie č. 665/2014 ktorým sa dopĺňa Nariadenie EP a Rady č. 1151/2012, 
pokiaľ ide o podmienky používania nepovinného výrazu kvality „horský výrobok“. 
 
Vykonávacie nariadenie Komisie č. 828/2014 o požiadavkách na poskytovanie informácií 
spotrebiteľom o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/243/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/164/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&qid=1617264158290&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0775-20190609
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1924&qid=1634298846590
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0343&qid=1634298907321
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0353&qid=1634298934354
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=generateDocument&type=%27XLS%27
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=getLatestVersionOfRegister
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R1151&qid=1634304550382
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0665&qid=1634304614991
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0828&qid=1634305025445
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14 HYGIENA POTRAVÍN  

Národné právne predpisy  
Výnos MP SR a MZ SR z 12. apríla 2006 č. 28167/2007- OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového 
kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie 
a vybavenie potravinárskych prevádzkarni a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj 
tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín 
 
Výnos MP SR a MZ SR č. 981/1996-100 z 20.mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia 
hlava druhej časti PK SR v znení neskorších predpisov (v znení č.328/2004-100, č. 07174/2005-SL). 

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

- V účinnosti zostávajú len § 83 až 117 uvedeného výnosu. 
 
Výnos MP SR a MZ SR č. 557/1998-100, ktorým sa dopĺňa výnos MP SR a MZ SR, ktorým sa vydáva prvá 
časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti PK SR v znení neskorších predpisov - Zásady správnej 
výrobnej praxe (v znení č. 154/2004 – 100). 
 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré 
potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá. 
 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky 
na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho 
pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným 
prevádzkarniam v znení neskorších predpisov (100/2016 Z. z.). 
 
Právne predpisy EÚ 
Nariadenie EP a Rady č. 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných 
na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a 
dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 999/2001, č. 396/2005, č. 1069/2009, č. 1107/2009, č. 
1151/2012, č. 652/2014, 2016/429 a 2016/2031, nariadení Rady č. 1/2005 a č. 1099/2009 a smerníc 
Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady č. 854/2004 a č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 
90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie 
o úradných kontrolách) 
 
Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2019/723 ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady 2017/625, pokiaľ ide o štandardné vzory, ktoré sa majú používať vo 
výročných správach predkladaných členskými štátmi 

- nariadenie sa uplatňuje sa od 14. decembra 2019. 
 
Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol 
a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2017/625 a č. 178/2002, do Únie, a o zrušení nariadení 
Komisie č. 669/2009, č. 884/2014, 2015/175, 2017/186 a 2018/1660  
 
Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2020/625 ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie 
č. 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32017R0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0723&qid=1634297798620
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1793&qid=1634297913064
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2020&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1642264864088&DTN=0625
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vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady 2017/625 a č. 178/2002, do Únie, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie 2015/943 
a vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/88/EÚ. 
 
Delegované nariadenie komisie č. 2019/2074 ktorým sa dopĺňa Nariadenie EP a Rady 2017/625, pokiaľ 
ide o špecifické úradné kontroly zásielok určitých zvierat a tovaru, ktoré pochádzajú z Únie a vracajú 
sa do Únie po zamietnutí ich vstupu treťou krajinou. 
 
Delegované nariadenie komisie č. 2019/2122 ktorým sa dopĺňa Nariadenie EP a Rady 2017/625, pokiaľ 
ide o určité kategórie zvierat a tovaru oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných 
staniciach, špecifické kontroly osobnej batožiny cestujúcich a malých zásielok tovaru, ktorý nie je 
určený na uvedenie na trh, poslaných fyzickým osobám, a ktorým sa mení nariadenie Komisie 
č. 142/2011. 
 
Delegované nariadenie komisie č. 2019/2123 ktorým sa dopĺňa Nariadenie EP a Rady 2017/625, pokiaľ 
ide o pravidlá, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sa môžu vykonávať identifikačné a fyzické 
kontroly určitého tovaru na kontrolných miestach, ako aj dokladové kontroly vo vzdialenosti od 
hraničnej kontrolnej stanice. 
 
Delegované nariadenie komisie č. 2019/2124 ktorým sa dopĺňa Nariadenie EP a Rady 2017/625, pokiaľ 
ide o pravidlá pre úradné kontroly zásielok zvierat a tovaru v tranzite, zásielok určených na prekládku 
alebo na ďalšiu prepravu cez Úniu a ktorým sa menia nariadenia Komisie č. 798/2008, č. 1251/2008, č. 
119/2009, č. 206/2010, č. 605/2010, č. 142/2011, č. 28/2012, vykonávacie nariadenie Komisie 
2016/759 a rozhodnutie Komisie 2007/777/ES. 
 
Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2019/2129 z 25. novembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá 
jednotného uplatňovania mier frekvencie identifikačných kontrol a fyzických kontrol určitých zásielok 
zvierat a tovaru, ktoré vstupujú do Únie  
 
Vykonávacie nariadenie komisie č. 2019/2130 ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá operácií, ktoré 
sa majú vykonať počas dokladových kontrol, identifikačných kontrol a fyzických kontrol zvierat a tovaru 
podliehajúcich úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach, a po daných kontrolách. 
 
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1353 ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o prípady a podmienky, za ktorých môžu príslušné orgány určiť úradné 
laboratóriá, ktoré nespĺňajú podmienky v súvislosti so všetkými metódami, ktoré používajú na úradné 
kontroly alebo iné úradné činnosti 
 
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/630 ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o určité kategórie tovaru oslobodené od úradných kontrol na 
hraničných kontrolných staniciach, a ktorým sa mení rozhodnutie Komisie 2007/275/ES 
 
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2244 ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/625 špecifickými pravidlami na vykonávanie úradných kontrol, pokiaľ ide o postupy 
odberu vzoriek na analýzu rezíduí pesticídov v potravinách a krmivách 
 
Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2020/585 o koordinovanom viacročnom kontrolnom programe 
Únie na roky 2021, 2022 a 2023 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí 
pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného 
a živočíšneho pôvodu a na nich 
 

https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1642264801402&DTN=2074
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1641994490506&DTN=2122
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1641995213904&DTN=2123
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1641996504408&DTN=2124
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2021&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1641989490573&DTN=1353
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2021&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1641989560173&DTN=0630
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2021&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1641991873838&DTN=2244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0585&qid=1608129139067&from=EN
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Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1355 z 12. augusta 2021 o viacročných národných 
programoch kontroly rezíduí pesticídov, ktoré majú zaviesť členské štáty 

 
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/601 z 13. apríla 2021 o koordinovanom viacročnom 
kontrolnom programe Únie na roky 2022, 2023 a 2024 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych 
hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách 
rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich 
 
Nariadenie EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín 
 
Nariadenie EP a Rady č. 853/2004 ktorým sa stanovia hygienické predpisy potravín živočíšneho pôvodu 
 
Nariadenie Komisie č. 2074/2005 ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre určité produkty 
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol podľa 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 854/2004 a č. 882/2004, ktorým sa stanovuje výnimka 
z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady č. 853/2004 a č. 854/2004 
 
Nariadenie Komisie č. 37/2005 o monitorovaní teplôt v dopravných prostriedkoch, pri uskladňovaní 
a skladovaní rýchlozmrazených potravín určených na ľudskú spotrebu 
 
Nariadenie Komisie č. 2017/1979 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu 
a Rady č. 854/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol 
produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu, pokiaľ ide o ostnatokožce zberané mimo 
klasifikovaných produkčných oblastí 
 

15 OBOHATENÉ POTRAVINY 

Právne predpisy EÚ 
Nariadenie EP a Rady č. 1925/2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok 
do potravín  
 
Vykonávacie nariadenie Komisie č. 307/2012 ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá uplatňovania 
článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1925/2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych 
látok a niektorých ďalších látok do potravín. 
 
Vykonávacie nariadenie Komisie č. 489/2012 ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá na účely 
uplatňovania článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1925/2006 o pridávaní vitamínov 
a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín. 
 

16 SOĽ 

Národné právne predpisy  
Vyhláška MPRV SR č. 309/2015 o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových 
prípravkoch a o ochucovadlách 
 
Výnos MZ SR č. S08975-OL-2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách. 
 
  

https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2004&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1641997515236&DTN=0852
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2004&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1641997873888&DTN=0853
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2005&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1641998731287&DTN=2074
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2005&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1641998819325&DTN=0037
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2017&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1641998977730&DTN=1979
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1925-20210408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0307-20210530&qid=1634298434484
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0489&qid=1634298502297
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/309/
https://www.svps.sk/dokumenty/legislativa/8957_OL_2014.pdf
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17 MRAZENÉ KRÉMY 

Národné právne predpisy  
Vyhláška MPRV SR č. 82/2018 Z. z. o mrazených potravinách a mrazených výrobkoch. 
 

18 CUKRÁRSKE VÝROBKY 

Národné právne predpisy  
Výnos MP SR a MZ SR z 21. októbra 2004 č. 2657/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového 
kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé obilie a výrobky z obilia. 
 

19 MLIEKO A VÝROBKY Z MLIEKA  

Národné právne predpisy  
Vyhláška MPRV SR č. 343/2016 Z. z. o niektorých výrobkoch z mlieka. 
 

20 OVOCIE, ZELENINA, JEDLÉ HUBY, OLEJNINY, SUCHÉ ŠKRUPINOVÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH  

Národné právne predpisy  
Vyhláška MPRV SR č. 132/2014 Z. z. o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, 
suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich. 
 

21 BIOPOTRAVINY 

Národné právne predpisy  
Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. 
 
Právne predpisy EÚ 
Nariadenie Rady č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa 
zrušuje nariadenie Rady  č. 2092/91  
Nariadenie Komisie č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia 
Rady č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú 
výrobu, označovanie a kontrolu  
 
Ďalšie súvisiace predpisy a usmernenia: 
Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov (v znení 
č. 177/2018 Z. z.). 
 
Uvedené právne predpisy sa priebežne aktualizujú na internetovej stránke Európskej komisie:  
 

22 NAKLADANIE S ODPADMI 

Národné právne predpisy  
Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov. 
 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. 533/2007 
o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení neskorších predpisov 
(v znení č. 125/2017 Z. z., 102/2019 Z. z.). 
 

http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/NARIADENIA/nariadenierady_834_2007.pdf
http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/NARIADENIA/nariadenierady_834_2007.pdf
http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/NARIADENIA/nariadenierady_834_2007.pdf
http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/NARIADENIA/nariadeniekomisie_889_2008.pdf
http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/NARIADENIA/nariadeniekomisie_889_2008.pdf
http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/NARIADENIA/nariadeniekomisie_889_2008.pdf
http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/NARIADENIA/nariadeniekomisie_889_2008.pdf
http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/NARIADENIA/nariadeniekomisie_889_2008.pdf
http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/NARIADENIA/nariadeniekomisie_889_2008.pdf
http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/NARIADENIA/nariadeniekomisie_889_2008.pdf
http://www.naturalis.sk/fileadmin/userfiles/tlaciva_a_zakony/189_2009.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/legislation_sk
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Právne predpisy EÚ 
Nariadenie EP a Rady č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy 
týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu 
a ktorým sa zrušuje nariadenie č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch)  
uplatňuje sa od 4. marca 2011 
 
Nariadenie Komisie č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva Nariadenie EP a Rady č. 
1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a 
odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 
97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na 
hraniciach podľa danej smernice   
 
Nariadenie EP a Rady č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín  
 
Ďalšie súvisiace predpisy a usmernenia: 
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (v znení č. 322/2017 Z. z., 
379/2018 Z. z.). 
 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (v znení č. 320/2017 Z. z.). 
 

23 ÚRADNÁ KONTROLA POTRAVÍN 

Národné právne predpisy  
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2008 ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov 
úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti v znení neskorších predpisov 
(v znení č. 79/2010 Z. z.) 
 
Právne predpisy EÚ 
Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/402/EÚ zo 6. júla 2011 o mimoriadnych opatreniach 
vzťahujúcich sa na semená senovky gréckej a určité semená a bôby dovážané z Egypta. 
 
Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 28. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie 
rozhodnutie 2011/402/EÚ o mimoriadnych opatreniach vzťahujúcich sa na semená senovky gréckej 
a určité semená a bôby dovážané z Egypta. 
 
Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/662/EÚ zo 6. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa 
vykonávacie rozhodnutie 2011/402/EÚ o mimoriadnych opatreniach vzťahujúcich sa na semená 
senovky gréckej a určité semená a bôby dovážané z Egypta. 
 
Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2013/98/EÚ z 19. februára 2013, pokiaľ ide o finančnú pomoc 
Únie na koordinovaný plán kontrol s cieľom stanoviť mieru rozšírenia podvodných praktík pri predaji 
určitých potravín. 
 
  

https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2011&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1642241284611&DTN=0142
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/493/
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24 ZÁSADY SPRÁVNEJ VÝROBNEJ PRAXE 

Národné právne predpisy  
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva zo 16. decembra 1997 
č. 557/1998-100, ktorým sa dopĺňa výnos MP SR a MZ SR č. 981/1996–100 z 20. mája 1996, ktorým sa 
vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov (v znení č. 154/2004-100). 
 

25 REFERENČNÉ LABORATÓRIÁ SPOLOČENSTVA 

Právne predpisy EÚ 
Nariadenie Komisie č. 208/2011 z 2. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 a k nariadeniam Komisie č. 180/2008 a č. 737/2008, pokiaľ 
ide o zoznamy a názvy referenčných laboratórií EÚ. 
 
Nariadenie Komisie 2017/2460 z 30. októbra 2017, ktorým sa mení príloha VII k nariadeniu Európskeho 
parlamentu a Rady č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie 
dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o 
zvieratá, pokiaľ ide o zoznam referenčných laboratórií Únie. 
 
Nariadenie Komisie 2018/192 z 8. februára 2018, ktorým sa mení príloha VII k nariadeniu Európskeho 
parlamentu a Rady č. 882/2004, pokiaľ ide o referenčné laboratóriá EÚ v oblasti kontaminantov v 
potravinách a krmivách. 
 

26 VYSLEDOVATEĽNOSŤ 

Právne predpisy EÚ 
Vykonávacie nariadenie Komisie č. 931/2011 z 19. septembra 2011 o požiadavkách na 
vysledovateľnosť stanovených nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 178/2002 v súvislosti 
s potravinami živočíšneho pôvodu  
 

27 GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANIZMY V POTRAVINÁCH (GMO) 

Právne predpisy EÚ 
Nariadenie č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivách  
 
Nariadenie č. 1830/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti 
a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených 
z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES  
 
(Pre informáciu tu uvádzame aj časť právnych predpisov pre nové potraviny a zložky nového typu, 
ktoré sú GMO: 
 
Rozhodnutie Komisie 2006/68/ES z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie potravín a zložiek 
potravín získaných z geneticky modifikovanej kukurice línie MON 863 na trh ako nových potravín alebo 
nových zložiek potravín v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 258/97. 
 
Rozhodnutie Komisie 2006/69/ES z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie potravín a zložiek 
potravín získaných z geneticky modifikovanej Roundup Ready kukurice línie GA21 na trh ako nových 
potravín alebo nových zložiek potravín v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 258/97) 
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28 VŠEOBECNÝ PLÁN KRÍZOVÉHO RIADENIA V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVÍN A KRMÍV 

Právne predpisy EÚ 
Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2019/300 z 19. februára 2019, ktorým sa stanovuje všeobecný 
plán krízového riadenia v oblasti bezpečnosti potravín a krmív. 
 

29 NÁPOJE 

Národné právne predpisy  
Vyhláška MPRV SR č. 30/2014 z 31. januára 2014 o požiadavkách na nápoje. 
 

30 ČAJE 

Národné právne predpisy  
Vyhláška MPRV SR č. 309/2015 zo 4. novembra 2015 o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných 
pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách. 
 

31 INÉ EÚ PRÁVNE PREDPISY 

31.1 NARIADENIE EP A RADY č. 2019/1381 Z 20. JÚNA 2019 O TRANSPARENTNOSTI 
A UDRŽATEĽNOSTI HODNOTENIA RIZIKA NA ÚROVNI EÚ V POTRAVINOVOM REŤAZCI 

Nariadenie EP a Rady č. 2019/1381 z 20. júna 2019 o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika 
na úrovni EÚ v potravinovom reťazci, a ktorým sa menia nariadenia č. 178/2002, č. 1829/2003, 
č. 1831/2003, č. 2065/2003, č. 1935/2004, č. 1331/2008, č. 1107/2009, 2015/2283 a smernica 
2001/18/ES. 
 

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

Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2019/1715 z 30. septembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá 
fungovania systému riadenia informácií pre úradné kontroly a jeho zložiek („nariadenie o IMSOC“) 
uplatňuje sa od 14. decembra 2019 s výnimkou kapitoly 3 oddielu 2, ktorý sa uplatňuje od 21. apríla 
2021 (výnimka sa týka oznamovania a podávania správ o výskyte škodcov na rastlinách a v rastlinných 
produktoch (EUROPHYT)) 

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


