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23. 
 

V Ý N O S 
 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 
zo 17. júna 2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej 
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 
č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej 

republiky 
upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové 

doplnky v znení neskorších predpisov 
 
 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 3 zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:  

 
Čl. I 

 
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového 
kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na 
výživové doplnky (oznámenie č. 370/2007 Z. z.) v znení výnosu č. 20374/2009-OL (oznámenie 
č. 444/2009 Z. z.) a výnosu č. 09015/2010-OL  (oznámenie č. 179/2010 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V § 5 odsek 6 znie:  
 

„(6) Potraviny na počiatočnú výživu dojčiat vyrobené z bielkovín z kravského mlieka alebo 
z kozieho mlieka podľa prílohy č. 2 bodu 2.1 s množstvom bielkovín v rozsahu od 0,45 g/100 kJ (1,8 
g/100 kcal) do 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) sú vhodné na osobitnú výživu dojčiat na základe príslušných 
vedeckých štúdií vypracovaných podľa všeobecne uznávaných postupov o ich vypracovaní a 
vykonávaní.“. 
 
2. V § 5 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie: 
 

„(9) Potraviny na následnú výživu dojčiat vyrobené z hydrolyzovaných bielkovín podľa prílohy 
č. 3 bodu 2.2 s množstvom bielkovín v rozsahu od 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) do 0,56 g/100 kJ 
(2,25 g/100 kcal) sú vhodné na osobitnú výživu dojčiat na základe príslušných vedeckých štúdií 
vypracovaných podľa všeobecne uznávaných postupov o ich vypracovaní a vykonávaní a spĺňajú 
požadavky podľa prílohy č. 7.“.  

Doterajšie odseky 9 až 17 sa označujú ako odseky 10 až 18. 
 
3. V § 5 ods. 16 sa slová „13 a 14“ nahrádzajú slovami „14 a 15“. 
 
4. V § 5 ods. 18 písm. b) sa slová „§ 5 ods. 2 až 14“ nahrádzajú slovami „odsekmi 2 až 15“. 
 
5. V § 6 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová : „alebo z kozieho mlieka.“. 
 
6. V prílohe č. 2 nadpisoch bodov 2.1., 2.3., 10.2. a prílohe č. 3 nadpisoch bodov 2.1., 2.3. a 8.2. sa na 

konci pripájajú tieto slová: „alebo z kozieho mlieka.“. 
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7. V prílohe č. 2 bode 2.1. vysvetlivke pod tabuľkou, nadpise bodu 10.1. a prílohe č. 3 nadpise bodu 

8.1. sa za slová „kravského mlieka“ vkladajú slová „alebo z kozieho mlieka“. 
 
8. V prílohe č. 3 bode 2.2. tabuľka znie: 
„ 

Najmenej1) Najviac 
0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) 0,8 g/100 kJ (3,5 g/100 kcal) 

 
Vysvetlivka: 
1)Potravina na následnú výživu dojčiat vyrobená z hydrolyzovaných bielkovín s množstvom bielkovín v rozsahu od 
0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) do 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) musí byť v súlade s § 5 ods. 9.“. 
 
9. V prílohe č. 4 bode 3. sa pred slová „L-cystín a jeho hydrochlorid“ vkladajú slová „L-arginín a jeho 

hydrochlorid1)“. 

 

Vysvetlivka: 
„1) L-arginín a jeho hydrochlorid možno použiť len na výrobu potravín na počiatočnú výživu dojčiat uvedených  v  § 5 ods. 
7 a potravín na následnú výživu dojčiat uvedených v § 5 ods. 9.“. 
 
10. Nadpis prílohy č. 7 znie: 
 

„Špecifikácia pre obsah a zdroj bielkovín a spracovanie bielkovín používaných na výrobu 
potravín na počiatočnú výživu dojčiat a potravín na následnú výživu dojčiat s obsahom bielkovín 
menším ako 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), vyrábaných z hydrolyzátov srvátkových bielkovín 
získaných z bielkovín kravského mlieka“. 
 
11. V prílohe č. 20 tretí bod znie: 
 

„3. Smernica Komisie č. 2006/141/ES z 22. decembra 2006 o počiatočnej dojčenskej výžive 
a následnej dojčenskej výžive a o zmene a doplnení smernice 1999/21/ES (Ú.v. EÚ, L 401, 30. 12. 2006) 
v znení smernice Komisie č. 2013/46/EÚ z 28. augusta 2013, ktorou sa mení smernica 2013/141/ES, 
pokiaľ ide o požiadavky na bielkoviny v počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive 
(Ú. v. ES, L 230, 29. 8. 2013).“. 
 
 

Čl. II 
 

 Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2014. 
 
 

 Zuzana Zvolenská, v.r. 
ministerka zdravotníctva 
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