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

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Všeobecná časť 

1. Začiatky potravinového práva na našom území 

Vlastnosti potravín uvádzaných na trh a podmienky obchodu s nimi boli pomerne skoro predmetom 
právnej regulácie. Najskôr išlo o jednotlivé výrobky, resp. zložky potravín (napr. soľ, koreniny, huby, 
mletie múky) a ku koncu 19. storočia boli položené systematickejšie zákonné základy potravinového 
práva. Úprava výroby a obchodu s potravinami sledovala od počiatku ciele zdravotné i ciele 
hospodárske, kedže potraviny svojím významom pre spotrebiteľov a objemom na trhu nesú nielen 
riziko ohrozenia zdravia, ale aj neodôvodnených hospodárskych znevýhodnení pre konzumentov, ako 
aj zneužitia hospodárskeho postavenia na trhu medzi jednotlivými výrobcami a obchodníkmi. 
Vzhľadom na uvedené sa okrem všeobecných predpisov prijali aj špeciálne predpisy pre túto oblasť. 

V rakúskej časti monarchie (kde nebol všeobecný zdravotný zákon) bol prijatý zákon č. 89/1897 r. z. o 
obchode s potravinami a niektorými úžitkovými predmetmi a v Uhorsku bola táto problematika 
upravená v rámci zákonnej úpravy verejného zdravotníctva (§ 14 zák. čl. XIV/1876), doplnenej 
osobitným zák. č. XLVI/1895 o zákaze falšovania poľnohospodárskych plodín, výrobkov a potrieb. Na 
ich základe bol postupne vydaný rad vykonávacích predpisov pre jednotlivé výrobky a prierezové 
problematiky (obaly, farbivá a pod. ). Špeciálne zákony boli vydané o zákaze falšovania vína (zákon č. 
210 z 12. 4. 1907 a zákon čl. XLVII/1908). Významnou zložkou tejto úpravy bola kontrola potravín, 
vykonávaná v sústave všeobecných orgánov a doplnená osobitnými štátnymi alebo štátom 
autorizovanými ústavmi pre technické skúšanie potravín. Zdravotné a kvalitatívne parametre 
potravín ponúkaných na trhu priaznivo ovplyvňovali aj špeciálne predpisy pre veterinárnu 
starostlivosť a odrodové právo, všeobecné predpisy o ochrane označenia pôvodu a napokon aj 
predpisy jednoznačne hospodárskej povahy (napr. podmienenie pevných cien mlieka pre roľníkov 
mliekárenským ošetrením mlieka - vl. nar. 76/1934), ako i predpisy živnostenské. 

Originálnym regulačným nástrojom, ktorý vznikol v oblasti rakúskeho práva bol tzv. potravinový 
kódex (Codex alimentaris austriacus) vydaný v troch zväzkoch v r. 1911, 1912 a 1917, ktorý zachytil 
pre jednotlivé výrobky platné predpisy, popis tovaru, jeho zloženie, skúšanie atď. Pri jeho preklade do 
češtiny a súčasnej aktualizácii v tridsiatych rokoch (organizačne zabezpečovanom záujmovou 
samosprávou potravinárskeho priemyslu a úradne potvrdenom uznesením vlády z 23. 6. 1934) bol 
rozšírený (vtedy už ako Potravinový kódex československý) aj na oblasť bývalého uhorského práva. 
Právna povaha tohoto diela bola zmiešaná: bol vydaný v medziach platných právnych predpisov pre 
orgány potravinovej kontroly a ústavy pre technické skúšanie potravín bol záväznou smernicou pre 
súdy, plnil "funkciu znalca... vyjadrujúceho názory najlepších odborníkov". 

2. Súčasná právna úprava 

Platné potravinové právo je obsiahnuté vo viacerých právnych predpisoch rôznej právnej sily z 
rôzneho obdobia a bez zjednocujúcej zákonnej úpravy. Ide najmä o 

- predpisy o technickej normalizácii, 
- predpisy o štátnom skúšobníctve, 
- predpisy o starostlivosti o zdravie ľudu, 
- predpisy o veterinárnej starostlivosti, 
- predpisy o kontrole potravín. Potravín sa týka aj rad ďaľších predpisov. 

2. 1. Predpisy o technickej normalizácii označujú potraviny resp. kvalitu potravín za významný 
predmet technických noriem (§ 1 ods. la § 4 ods. 3 zákona č. 142/1991 Zb. ). Súčasný zákon 
novoupravuje vzťah právnych predpisov a technických noriem a ich záväznosť (§ 1 ods. 2 a § 3) 
všeobecne a osobitne pokiaľ ide o technické normy schválené pred jeho účinnosťou. 
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Sústava technických noriem (cca 3 500 ČSN a ON) postupne po r. 1948 nahradila "Potravinový kódex 
československý". 

Týmito technickými formami boli ustanovené: 

- požiadavky na surovinové zloženie a povolené prísady, 
- senzorické a fyzikálno-chemické požiadavky, 
- mikrobiologické požiadavky, 
- pokyny pre výrobu - dôležité údaje z technologického postupu, 
- kritériá odberu vzoriek a metódy skúšania, 
- trvanlivosť výrobkov, 
- požiadavky na označenie a balenie, 
- požiadavky na prepravu a skladovanie. 

Tieto požiadavky ešte i v súčasnosti ustanovujú detailné parametre výrobkov, čo do značnej miery 
vyvoláva u nových a najmä malých výrobcov nechuť riadiť sa týmito predpismi. 

Podľa zákona č. 632/1992 Zb., ktorým sa mení zákon č. 142/1991 Zb. o čs. technických normách, 
strácajú ČSN záväznosť od 1. 1. 1995 a ON platnosť 1. 1. 1994. 

V zmysle zákona č. 142/1991 Zb. však u všetkých týchto TN je možné v rámci revízie po prevedení na 
slovenské technické normy (STN) "zozáväzniť" niektoré kritériá. Avšak ďaľší vývoj smeruje k tomu, že 
STN budú nezáväzné, ale ako v ostatných vyspelých krajinách bude možné príslušné kritériá a 
ustanovenia TN previesť do všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. 2. Štátne skúšobníctvo podľa platnej úpravy (zákon č. 30/1968 Zb. v znení zákonov č. 54/1987 Zb., 
č. 194/1988 Zb. a č. 479/1992 Zb. ) zahŕňa nepovinné hodnotenie, schvaľovanie a certifikáciu 
výrobkov, ako aj náhodnú kontrolu zhodnotených, schválených a certifikovaných výrobkov. Pri 
schvaľovaní a certifikácii sa posudzujú výrobky z hľadiska predpísaných parametrov, ako aj 
predpoklady výrobcu na dodržanie vlastností výrobku rozhodujúcich pre schválenie alebo certifikáciu. 
Neschválené výrobky sa nesmú uvádzať do obehu. Výrobky podliehajúce schvaľovaniu alebo povinnej 
certifikácii určuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR po prerokovaní so 
zúčastnenými ústrednými orgánmi. 

2. 3. Starostlivosť o zdravú výživu obyvateľstva (hygiena výživy), ako súčasť vytvárania a ochrany 
zdravých životných podmienok, je predmetom zákona o ochrane zdravia ľudí (zákon č. 272/1994 Z. z. 
o ochrane zdravia ľudí). Ako na takú sa naň vzťahujú posudky orgánov na ochranu zdravia, napr. k 
návrhom technických noriem, na používanie cudzorodých látok v potravinách, na výrobu, dovoz a 
distribúciu požívatín, na zavedenie nových technologických a pracovných postupov (§ 27), opatrenia 
na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a na obmedzenie ich výskytu, na 
predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia; na 
predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na obmedzenie ich výskytu, pri epidémiách a 
pri nebezpečenstve ich vzniku, pri haváriách a iných mimoriadnych situáciách (§ 3 až 8), ako aj 
povinnosti na úseku ochrany zdravia zo strany orgánov štátnej správy a obcí, fyzických a právnických 
osôb. Ďalej zákon ustanovuje pôsobnosť orgánov na ochranu zdravia a štátnych zdravotných ústavov 
v odbore hygieny výživy. Zvýšené povinnosti osôb, ktoré pracujú v potravinárstve doplňuje vyhláška 
č. 103/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám. Viacero hygienických predpisov vydaných 
v priebehu rokov 1954 až 1992 upravuje hygienické požiadavky na výrobu, dopravu a skladovanie 
požívatín, na potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, obaly a pod. 

2. 4. Starostlivosť o zdravotnú a hygienickú nezávadnosť a biologickú hodnotu potravín a surovín 
živočíšneho pôvodu je súčasťou veterinárnej starostlivosti. Zákon č. 87/1987 Zb. v znení neskorších 
predpisov (úplné znenie č. 215/1992 Zb. ) upravuje (§10 až 13) základné povinnosti pri ich výrobe, 
spracúvaní, ošetrovaní, skladovaní a preprave. Podrobnosti o všeobecných a osobitných 
veterinárnych hygienických požiadavkách na živočíšne produkty, ako aj o ich dovoze, prevoze a 
vývoze upravuje vykonávací predpis (§ 35 zákona). 



2. 5. Na dozore nad kvalitou a zdravotnou nezávadnosťou potravín sa s rozdielnym podielom a 
rozsahom pôsobnosti v súčasnosti v Slovenskej republike podieľajú 

a/ v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR: 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia, ktorá vykonávala od roku 1952 (ako Štátna 
inšpekcia akosti poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, Štátna inšpekcia akosti 
poľnohospodárskych výrobkov a Štátna inšpekcia akosti potravinárskych výrobkov/1962) až do roku 
1986 kontrolu akosti a váhy výrobkov potravinárskeho priemyslu. Od roku 1986 kontrolovala (ako 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia) "dodržiavanie podmienok a predpisov 
určených na zabezpečenie akosti, vrátane zdravotnej nezávadnosti" v organizáciách, ktoré vyrábajú, 
poľnohospodárske, potravinárske, kozmetické, mydlárske, saponátové alebo tabakové výrobky. 
Kontroluje, či tieto výrobky zodpovedajú akosti, akostným a hmotnostným podmienkam, za ktorých 
bola určená ich cena. 

(Zákon SNR č. 70/1986 Zb. v znení Zákona SNR č. 271/1991 Zb. ). 

Orgány veterinárnej správy Slovenskej republiky /Štátna veterinárna správa a okresné veterinárne 
správy) vykonávajú, pôvodne ako štátna veterinárna služba, od roku 1987 ako orgány veterinárnej 
správy SR, dozor nad zdravotnou nezávadnosťou a biologickou hodnotou, sústavný veterinárny dozor 
nad výrobou, spracovaním, ošetrovaním, skladovaním, prepravou potravín a surovín živočíšneho 
pôvodu, rozhodujú o ich použiteľnosti. 

Vykonávajú pohraničnú veterinárnu kontrolu a veterinárnu kontrolu v miestach určenia a odoslania 
pri dovoze, vývoze a prevoze potravín a surovín živočíšneho pôvodu. Od roku 1991 vykonávajú 
veterinárny dozor podľa zákona o veterinárnej starostlivosti aj nad predajom potravín živočíšneho 
pôvodu. 

V súvislosti so starostlivosťou o zdravie ľudí a vytváranie zdravých životných podmienok podľa zákona 
o veterinárnej starostlivosti spolupracujú s orgánmi zdravotníckej správy, najmä poskytujú 
informácie, ktoré majú význam z hľadiska ochrany zdravia ľudí pred ohrozením alebo poškodením 
živočíšnymi produktami. (Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 
239/1991 Zb., zákon č. 11/1991 Zb. o organizácii veterinárnej starostlivosti SR, Vyhláška FMZVž č. 
121/1987 Zb. o zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov, Vyhl. č. 118/1987 Zb. 
o veterinárnej ochrane štátneho územia v znení vyhlášky MP SR č. 258/1994 Z. z. ) 

b/ v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR 

Štátny zdravotný dozor vykonávajú na úseku starostlivosti o zdravú výživu orgány na ochranu zdravia: 
hlavný hygienik SR, obvodní a okresní hygienici, ktorí vykonávajú svoje činnosti v súčinnosti s 
referátom štátneho obvodného lekára na obvodnom úrade a s referátom štátneho okresného lekára 
na okresnom úrade. Ďalej sú to štátne zdravotné ústavy (transformácia bývalých ústavov hygieny a 
epidemiológie), ktoré okrem výkonu štátneho zdravotného dozoru pripravujú podklady na opatrenia 
a rozhodnutia orgánov na ochranu zdravia a zabezpečujú špecializované výkony spojené so 
starostlivosťou o hygienu výživy. (Zákon č. 272/1994 Zb. o ochrane zdravia ľudí, vyhl. č. 45/1966 Zb. o 
vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok, vyhl. č. 103/1984 Zb. o opatreniach proti 
prenosným chorobám, Smernice MZ SR a výnosy MZ SR registrované v zbierke zákonov). 

c/ v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR 

Výkonný orgán ochrany spotrebiteľa - Slovenská obchodná inšpekcia. 

Od roku 1952 (Štátna obchodná inšpekcia) kontrolovala dodržiavanie predpisov a opatrení vo veciach 
vnútorného obchodu, dodržiavanie cien, materiálových noriem, pri výrobe jedál a nápojov akosť, 
sortiment, balenie tovarov, správnosť a presnosť mier a váh v obchodných organizáciách a expedícii 
výrobných organizácií pri kontrole hotových výrobkov určených na vnútorný trh. Od roku 1986 
vykonávala aj kontrolu akosti, vrátane "zdravotnej nezávadnosti" v organizáciách, ktoré sa "svojou 
výrobnou alebo inou činnosťou podieľajú na zásobovaní vnútorného trhu", maloobchodnej a 



veľkoobchodnej činnosti, pri poskytovaní služieb verejného stravovania, ubytovacích služieb a na 
predaji tovaru občanmi. Od roku 1993 vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia dozor nad 
dodržiavaním povinností ustanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. (Zákon SNR 
č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zákona č. 417/1991 Zb., Zákon č. 274/1993 Z. 
z. o vymedzení pôsobnosti vo veciach ochrany spotrebiteľa. 

d/ Štátne skúšobníctvo 

Ústredným orgánom štátnej správy je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky. 

Štátna skúšobňa autorizovaná pre potravinárske a tabakové výrobky je Slovenská poľnohospodárska 
a potravinárska inšpekcia, skúšobňa autorizovaná pre kozmetické prostriedky je Slovenská obchodná 
inšpekcia. (Zákon č. 30/1968 Zb. v znení zákonov č. 54/1987 Zb., č. 194/1988 Zb. a č. 479/1992 Zb. ). 

2. 6. Osobitný význam má úprava podnikania v oblasti výroby a predaja potravín. Medzi živnosti, 
ktoré vyžadujú určitú odbornú spôsobilosť sú z tejto oblasti zaradené mäsiarstvo, údenárstvo, 
mlynárstvo, výroba piva a sladu, výroba mliečnych výrobkov, výroba hotových jedál a polotovarov, 
výroba mliečnej zmrzliny a smotanových krémov, výroba pekárenských výrobkov, výroba cukrárskych 
výrobkov (remeselné živnosti) a pohostinská činnosť (koncesovaná živnosť). Výroba ostatných 
potravín a ich predaj sú voľné živnosti. Osobitnú úpravu má hospodárenie s tabakom, soľou a liehom 
(zákon č. 63/1950 Zb. v znení zákona č. 150/94 Z. z. ). Živnosťou nie je ani poľnohospodárstvo a 
predaj nespracovaných, a v prípade drobnej činnosti aj predaj spracovaných poľnohospodárskych 
výrobkov. 

2. 7. Určitá bezbrannosť spotrebiteľa v moderných obchodných systémoch si vyžiadala prijímanie 
osobitných zákonov na ochranu spotrebiteľa. Takýto zákon (č. 634/1992 Zb. ) prijala aj ČSFR. 
Obsahuje úpravu niektorých podmienok podnikania, najmä pravidlá na zabezpečenie poctivosti 
predaja, informovanosti spotrebiteľa, jeho ochranu pred diskrimináciou a pod. Ide o zákon 
všeobecný, predpokladajúci aj špeciálne predpisy na ochranu spotrebiteľa. Menovite v otázkach 
kvality odkazuje na osobitné predpisy. Naviac, špecifické vlastnosti potravín vyžadujú zachytiť širší 
reťazec než len predaj spotrebiteľovi. 

2. 8. Vlastnosti potravín ovplyvňuje a potravinového práva sa dotýka aj rastlinolekárska starostlivosť, 
veterinárna starostlivosť v chovoch zvierat, hygienické a iné predpisy o ochrane pôdy, ovzdušia a 
vody, ako aj predpisy o ochrane označenia pôvodu. Osobitnými predpismi proti falšovaniu výrobkov 
sú predpisy o známkovaní chmeľu a tokajskej vinohradníckej oblasti. 

3. Potravinové právo v Európe 

V potravinovom práve Európy a USA (prehľad v prílohe) možno nájsť určité typické momenty. Na 
jednej strane sú v potravinovom práve každej krajiny určité originality dané historickými okolnosťami 
a tradíciou, konkrétnou štruktúrou organizácie verejnej správy a systematikou jej právneho poriadku, 
na druhej strane, napriek všetkým rozdielnostiam, má potravinové právo týchto krajín určité 
spoločné črty. Je pritom, najmä v krajinách Európskych spoločenstiev, badateľné úsilie o určité 
zjednocovanie či harmonizáciu potravinového práva, kedže rôznosť právnych požiadaviek na 
potraviny, ich balenie, označovanie atď. sťažuje voľný obchod s potravinami. 

K spoločným znakom, v štruktúre, systematike a obsahu právnej regulácie patrí najmä: 

- pri súčasnej existencii viacerých zákonných úprav pre oblasť potravín jestvuje spravidla určitá 
zjednocujúca úprava ("zákon o potravinách") zákonná úprava je spravidla rámcová, čo je dané 
premenlivosťou a vývojom techniky, či už ide o technológiu výroby, alebo metódy kontroly potravín, 
ako aj odôvodnenými potrebami vývoja výrobnej a obchodnej praxe; obsahuje základné pravidlá a 
splnomocnenia na vydanie vykonávacích predpisov a zákonné medze pre ne (miera záväznosti 
vykonávacích predpisov môže byť rôzna), 



- jednotlivé predpisy potravinového práva sa vzťahujú na všetky potraviny alebo ich rozhodujúcu 
väčšinu, tzv. horizontálne, či už prierezové (napr. o farbivách) alebo na určitý výrobok či už skupinu, 
tzv. vertikálne alebo výrobkové predpisy, obsahovo potravinové právo sleduje ciele zdravotné i 
hospodárske a zahŕňa požiadavky na zloženie a vlastnosti potravín a pravidlá pre ich výrobu a obchod 
s nimi. ako aj kontrolu, 

pluralita verejných záujmov spojená s potravinovým právom sa prejavuje aj v organizačnej stránke 
jeho tvorby a aplikácie. 

Významné miesto pre národné potravinové právo členských krajín Organizácie pre výživu a 
poľnohospodárstvo (FAO) a Svetovej zdravotníckej organizácie (VHO) má Spoločný program 
FAO/WHO o potravinových normách. Na jeho vykonanie bola v roku 1962 ustanovená Komisia pre 
Kódex alimentarius (v roku 1986 mala 129 členov). Komisia má 28 pomocných orgánov pre 
prierezové otázky i špecifické skupiny potravín. Cieľom spoločného programu je ochrana zdravia 
spotrebiteľov a zabezpečenie jasných a správnych postupov obchodu s potravinami, a to najmä 
podporou koordinácie prác na potravinových normách. Významným výsledkom Spoločného 
programu je Kódex alimentarius ako zbierka medzinárodne odporúčaných noriem pre hlavné 
potraviny. 

Ochrana zdravia a života ľudí, ochrana spotrebiteľa a technické normy patria k predpisom 
podliehajúcim zbližovaniu zákonov v rámci pridruženia Slovenskej republiky a Európskych 
spoločenstiev. 

Organizácia potravinového dozoru v zahraničí a medzinárodná legislatíva 

Všeobecné medzinárodne platné princípy ochrany spotrebiteľa v oblasti potravín vychádzajú z 
Rezolúcie č. 39/248 prijatej 9. 4. 1985 Valným zhromaždením OSN, ktorou bola prijatá "Smernica na 
ochranu spotrebiteľa". Apeluje na vlády členských krajín, aby uplatňovali, posilňovali a rozvíjali silnú 
politiku takejto ochrany, určili si jej vlastné priority v súlade s ekonomickou a sociálnou situáciou v 
krajine a potrebami svojich občanov so zreteľom na náklady, prospešnosť opatrení. V smernici je 
určené poradie priorít, ktoré majú členské štáty ochraňovať. 

Dlhodobo sa zaoberá ochranou spotrebiteľa Európske spoločenstvo. 

Európska dohoda ukladá v rámci harmonizácie legislatívy vytvoriť v krajinách, ktoré sa snažia o 
asociáciu systém ekvivalentný systémom krajín ES/EU. Preambula Smernice EEC 89/397 zo 14. 6. 
1989 "o úradnom dozore nad potravinami" berie do úvahy, že orgány zodpovedné za tento dozor sa 
môžu v jednotlivých štátoch odlišovať a preto je žiadúce, aby sa uverejnil zoznam príslušných orgánov 
pôsobiacich na tomto poli v každom štáte s vyznačením oblasti, za ktorú sú zodpovedné. Smernica 
stanovuje hlavné zásady výkonu úradného dozoru nad potravinami s tým, že akceptuje voľnosť pri 
používaní praktických prostriedkov výkonu inšpekčných činností tak, aby sa nezasahovalo do 
overených systémov, ktoré najlepšie vyhovujú v osobitnej situácii každej krajiny. Určuje 
nevyhnutnosť vykonávať inšpekčné činnosti pravidelne aj cielene tak, aby boli dozorom pokryté 
všetky stupne produkcie potravín, výroby, importu, spracúvania, skladovania, dopravy, distribúcie a 
obchodu s potravinami. 

Na uvedenú smernicu nadväzuje Smernica EEC 93/43 zo 14. 6. 1993 "o hygiene potravin". Táto 
smernica dopĺňa pôvodnú o dôležitý predmet úradného dozoru nad potravinami, ktorým je hygiena 
potravín a opatrenia zamerané na zlepšenie jej úrovne a zvýšenie spoľahlivosti v štandarde hygieny 
potravín na voľnom trhu. Zdôrazňuje priamu zodpovednosť podnikateľov v oblasti potravín za 
hygienické podmienky od primárnej produkcie, cez výrobu, manipuláciu až po predaj potravín 
spotrebiteľovi a berie do úvahy, že podnikatelia musia zaručovať, že na trh sa dostanú len zdravotne 
a hygienicky nezávadné potraviny. Príslušným orgánom musia byť udelené primerané právomoci na 
ochranu verejného zdravia na tomto úseku. 

Zodpovednosť podnikateľov za výrobky a poskytované služby rieši Smernica EEC 85/374. 



Pôsobenie týchto smerníc v systéme ochrany v oblasti potravín spolu so smernicami EEC regulujúcimi 
obchod v rámci vnútorného trhu spoločenstiev s čerstvými a spracovanými potravinami a surovinami 
živočíšneho pôvodu a import z tretích krajín, ktoré obsahujú osobitné požiadavky na hygienu týchto 
živočíšnych produktov, pôsobenie princípov pre plánovanie, organizáciu a riadenie spoločných 
programov FAO/VHO o potravinových normách, o systémoch potravinového dozoru, verejného 
zdravia a verejného veterinárneho zdravotníctva, o metódach obmedzovania a kontroly ochorení z 
potravín, prevencie a kontroly výskytu rezíduí cudzorodých látok v potravinách sú zásadnými 
dokumentámi, ktorými sa riadia a koordinujú úlohy potravinového dozoru vo vyspelých štátoch a 
ktoré sa zavádzajú v rozvojových štátoch. 

Uvedené predpisy nediktujú žiadne inštitucionálne formy dozoru, ale stanovujú požiadavky na jeho 
rozsah a právomoci, aby sa zaistila účinnosť takéhoto dozoru. Takýmto predpisom je aj "štandard 
veterinárnych služieb" vydaný organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO, 1974), ktorý 
stanovuje štatút úradných veterinárov, nevyhnutné požiadavky na vertikálnu organizačnú nezávislosť 
riadenia veterinárnych správ, organizačnú nedeliteľnosť inšpekčných, výkonných, certifikačných 
právomocí. Tento štandard musí byť zachovaný, aby boli záruky poskytované úradnými veterinármi 
pri medzinárodnom obchode so zvieratami, potravinami a surovinami živočíšneho pôvodu 
akceptované. Toto požaduje aj Stály veterinárny výbor komisie EÚ pre vývoz týchto tovarov z tretích 
krajín do krajín spoločenstva. 

S ohľadom na špecifické vývojové podmienky jednotlivých krajín vyskytujú sa v nich rôzne systémy 
ochrany spotrebiteľa, založené ako plne štátne (Švédsko), zmiešané (SRN, Dánsko) alebo dobrovoľné 
(Švajčiarsko, Veľká Británia), ktoré sú bez ohľadu na systém vždy spojené s podporou vlády, vrátane 
finančnej. 

4. Zhodnotenie. Dôvody a charakteristika novej právnej úpravy 

Po r. 1989 došlo k výrazným zmenám v sústave riadenia akosti potravín, no mechanizmus, 
kompatibilný s tvoriacim sa systémom súkromného a verejného práva, porovnateľný s 
mechanizmami známymi z krajín s rozvinutým trhovým hospodárstvom, nateraz dokompletovaný nie 
je. 

Postupne boli zrušené predpisy a opatrenia pôsobiace na kvalitu potravín, ktoré boli štrukturálnymi 
zložkami administratívno-plánovacieho mechanizmu (napr. plánovanie štandardnosti, limitu hygieny 
a sanitácie, na ktoré bola viazaná hmotná zainteresovanosť, plánovanie I. stupňa akosti, zrušenie 
uznesenia vlády ČSSR č. 338/1986 - uzn. vlády SSR č. 13/1987 o opatreniach na zvýšenie akosti čsl. 
produkcie, zásady kontroly v národnom hospodárstve a štátnej správe -organizácia technickej 
kontroly, znižovanie strát z neakostnej výroby, úradné cenové znevýhodnenia výrobkov so zníženou 
akosťou). 

Došlo k liberalizácii právnej úpravy obchodu s potravinami, sprevádzanej zúžením rozsahu 
regulačného záberu štátneho skúšobníctva a technickej normalizácie. Občiansky zákonník zachováva 
osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode. Podľa nich predávaná vec (teda aj potraviny) musí 
mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť a musí byť bez vád, najmä musí 
zodpovedať záväzným technickým normám; pri potravinách podliehajúcich skaze musí byť vyznačený 
dátum výroby a dátum najneskoršej spotreby (§ 616). Rešpektovanie týchto pravidiel je garantované 
občianskoprávnymi prostriedkami (náhrada škody, práva zo zodpovednosti za vady). Ešte rámcovejšia 
je úprava vlastnosti tovaru dodávaného v obchodných vzťahoch medzi podnikateľmi (-420 Obch. zák. 
), čo je oproti zrušeným podrobným základným podmienkam dodávok z minulosti pri neexistencii 
ustálených obchodných zvyklostí (§ 264 Obch. zák. ) zásadná zmena. 

K zásadnejším zmenám dochádza aj v organizačných, materiálnych a personálnych prvkoch systému 
výroby a obchodu potravín. Charakteristickým znakom je, že nebola dosiaľ vytvorená konkurencia 
medzi výrobcami. Možnosti sankčných opatrení kontrolných orgánov sú zatiaľ neadekvátne 
dosahovaným ziskom za výrobu a predaj menej hodnotných a falšovaných výrobkov, efektívnosť 



kontroly je ďalej poplatná prežitému systému riadenia a organizačného usporiadania (roztrieštenosť 
kontroly, nekomplexnosť atď. ) a pod. 

Súčasný stav dozoru a kontroly potravín vykonávaný rôznymi orgánmi, v rôznom rozsahu vznikol ako 
následok snahy znižovať straty a nedostatky neakostnej výroby postupným rozširovaním právomocí a 
pôsobností dozoru. Táto predimenzovanosť štátnej kontroly mala za následok duplicity, 
neprehľadnosť, nejednotnosť výkonu dozoru a prijímania opatrení. Extenzívny spôsob kontroly 
znamenal ekonomickú náročnosť, nehospodárny odber a vyšetrovanie vzoriek. Problém 
viacnásobnosti kontrol je v súčasnosti najmarkantnejší v obchodnej sieti. 

Návrh organizácie potravinového dozoru na základe vymedzenia pôsobnosti vychádza z toho, že je 
podstatné, aby legislatíva neodrážala len súčasný stav a potrebu riešenia súčasných nedostatkov, ale 
aby zároveň poskytla zodpovedajúci rámec pre zaistenie ďalšieho vývoja v potravinovej bezpečnosti 
Slovenskej republiky. Takýmto rámcom sú podmienky pre zavedenie jednotného, obsahovo 
celistvého potravinového práva (prijatie návrhu zákona o potravinách, nadväzné komoditné zákony, 
Potravinový kódex SR) a ďalšie kroky v normalizácii pri súčasnej harmonizácii so smernicami ES a 
napojení na medzinárodný systém noriem. Bez urýchlenej prípravy a vydávania týchto predpisov vo 
väzbe na zákon o potravinách, nemôže mať samotné riešenie inštitucionalizácie a pôsobnosti 
potravinového dozoru, posilňovanie jeho sankčných právomocí, ani budovanie novej inštitúcie pre 
plnenie takýchto úloh, vytrhnutej z kontextu účelu a rozsahu potravinového dozoru, povahu systému 
preventívnej, prehľadnej a globálnej právnej ochrany spotrebiteľov. 

Bezpečnosť a hygienu potravín ako prvoradé kritériá riadenia potravinového reťazca a významný 
aspekt zabezpečovania národného zdravia nemožno brať na rôznych stupňoch získavania, výroby, 
manipulácie a obehu potravín izolovane a posudzovať ich z rôznych aspektov. V súlade s 
medzinárodnou legislatívou ich treba chápať komplexne a posudzovať spolu s možnosťami 
ovplyvňovania správnej výživy, stravovacích návykov a vzdelávaním spotrebiteľov. 

Doterajšie snahy o deľbu právomocí a konštituovanie Národného úradu pre potraviny v pôsobnosti 
niektorého z rezortov alebo s nadrezortnou pôsobnosťou viedli skôr k ďalšiemu diferencovaniu 
odborných názorov na zásadné kritériá, priority a rozsah pôsobností potravinového dozoru namiesto 
konštruktívnej spolupráce rezortov a inštitúcií. Dochádzalo k vzájomnej izolácii. 

Ak sa vezme do úvahy, že bezpečnosť potravín je prvoradou úlohou štátu pri riadení potravinového 
reťazca a je tiež významným aspektom zabezpečovania (podpory) ochrany zdravia, je logické, že 
zodpovednosť štátneho dozoru nad potravinami musí byť v Slovenskej republike rozdelená medzi dve 
ministerstvá rozhodujúce v tejto oblasti - Ministerstvo pôdohospodárstva SR a Ministerstvo 
zdravotníctva SR tak, aby sa navzájom cielene dopĺňali a spoločne zaisťovali ochranu spotrebiteľa. 
Takýmto koncepčným a kooperatívnym spôsobom je v súčasnosti organizovaný dozor nad 
potravinami vo väčšine Európskych štátov a tiež spolupráca najväčších nadnárodných organizácií 
pôsobiacich v oblasti potravín a verejného zdravia, ktoré vystupujú pri organizovaní, plánovaní a 
riadení spoločných programov ako FAO/VHO. Zodpovedá tiež historickému vývoju dozoru a kontroly 
potravín u nás a vyplýva z hlavných úloh oboch ministerstiev ako ústredných orgánov štátnej správy. 

Náležitým usporiadaním a prispôsobením súčasných inštitucionálnych foriem dozoru a kontroly, z 
ktorých každá má určitú formu svojho ekvivalentu vo vyspelých krajinách, ich zapojením do 
legislatívneho rámca navrhovaného zákonom o potravinách, odstránením duplicít, ktoré vznikali 
postupným získavaním kompetencií jednotlivých orgánov štátnej správy, m o ž n o vytvoriť účinný a 
funkčný systém ochrany zdravia a legislatívne zaistených ekonomických záujmov a práv spotrebiteľa, 
ktorý bude zodpovedať obdobným systémom iných krajín a medzinárodným právnym úpravám na 
tomto úseku. Rovnakým spôsobom boli riešené pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa 
v nadväznosti na Zákon č. 634/1992 Zb.. 

Návrh akceptuje aj osobitné pôsobnosti orgánov, ktorých zapojenie do systému potravinového 
dozoru rieši. Prihliada na osobitosti vývoja potravinového dozoru u nás, zohľadňuje poznatky v tejto 
oblasti vo vyspelých krajinách. 



Spôsob organizačného usporiadania a navrhovaná pôsobnosť potravinového dozoru by sa mala po 
účinnosti zákona o potravinách prejaviť vyššou efektívnosťou a ekonomičnosťou, sprehľadnením 
pôsobnosti jednotlivých orgánov pre spotrebiteľov aj kontrolované subjekty. 

Prijatím zákona o potravinách sa naša právna úprava výroby a obehu potravín dostane na európsky 
štandard, čo je ohľadom na colnú úniu osobitne významné aj voči ČR. 

Osnova zákona o potravinách je koncipovaná ako špeciálny predpis dopĺňajúci všeobecnú 
súkromnoprávnu i verejnoprávnu reguláciu obchodu s tovarom o úpravu špeciálneho 
verejnoprávneho mechanizmu na zabezpečenie základného štandardu akosti pri uvádzaní potravín 
do obehu vo všetkých rozhodujúcich fázach tohto procesu. Ide o mechanizmus smerujúci k podpore 
hospodárskej súťaže. 

Uvedené skutočnosti ovplyvňujú chovanie výrobcov potravín v tom zmysle, že neadekvátne znižujú 
náklady na udržovanie a dosahovanie akosti (zrušenie útvarov riadenia akosti, znižovanie stavu 
pracovníkov v podnikovej kontrole, nedostatočný záujem o budovanie systémov akosti podľa 
medzinárodných noriem a pod. ). K neznalosti platných predpisov a záväzných noriem i nižšej 
odbornej úrovni v technológii výroby pristupuje vo veľa prípadoch zámerné falšovanie za účelom 
dosiahnutia vyšších ziskov. 

Súhrnným dôsledkom je nepriaznivý trend vo vývoji akosti, čo možno dokumentovať zo zistení SPPI. 
Kým v roku 1990 (16. 358 kontrolovaných vzoriek výrobkov) nevyhovelo normám akosti 9, 2 % v r. 
1994 to bolo 15, 6 % (z 15 198 kontrolovaných vzoriek). Uvedený pokles je pritom doprevádzaný 
nárastom spotrebiteľských cien potravín. 

Návrh prihliada na skúsenosti z vývoja potravinového práva u nás, i v krajinách, kde vývoj 
potravinového práva prebiehal za existencie zákona o potravinách. Podoba návrhu je nutne 
ovplyvnená aj štruktúrou nášho právneho poriadku i jeho vývojových trendov. 

Prijatie zákona si nevyžiada nové nároky na štátny rozpočet. 

Osobitná, časť 

K § 1 

Základným účelom zákona je ustanovenie podmienok výroby, manipulácie a uvádzania do obehu, ako 
aj úloh potravinového dozoru nad dodržiavaním tohto zákona a organizácie v záujme ochrany zdravia 
ľudí a ochrany spotrebiteľa pred negatívnym účinkom zdravotne a akostne závadných a 
neplnohodnotných potravín. Z hľadiska rozsahu platí pre všetky potraviny; na kozmetické prostriedky 
a tabakové výrobky sa vzťahuje výlučne vo vymedzenom rozsahu. 

Európska koncepcia potravinového práva, ktorá vychádza z doporučenia FAO umožňuje tri rôzne 
prístupy k rozsahu objektov, ktorých sa zákon týka. Najužšia koncepcia zahŕňa iba oblasť potravín, 
koncepcia širšia zahŕňa tiež kozmetické a tabakové výrobky, pretože prichádzajú bezprostredne do 
styku s organizmom človeka a ak sú závadné môžu, rovnako ako potraviny, ohroziť alebo poškodiť vo 
vysokej miere široký okruh spotrebiteľov. Najširšia koncepcia zahŕňa tiež tzv. predmety dennej 
spotreby a hračky, ktoré síce väčšinou neprichádzajú do bezprostredného styku s organizmom 
človeka, ale môžu tiež mať naň negatívny vplyv. 

Pri konzultáciách s odborníkmi FAO sa doporučilo, aby navrhovaná právna úprava vychádzala z 
druhej verzie. 

Všeobecné právne podmienky pre podnikanie v oblasti výroby, skladovania, manipulácie a predaja 
potravín sa budú naďalej riadiť príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka, občianskeho 
zákonníka, živnostenského zákona a inými predpismi. Taktiež týmto zákonom sa ustanovuje, že 
ostávajú nedotknuté osobitné predpisy týkajúce sa výroby, manipulácie a obehu s potravinami. Tento 
zákon vymedzuje špecifické podmienky pre realizáciu týchto činností tak, aby bola predovšetkým 
zabezpečená ochrana ľudského zdravia. 



K § 2 

V tomto paragrafe je uvedený výklad najdôležitejších pojmov, ktoré sú v zákone používané. 

Podľa navrhnutej definície sa za potraviny považujú látky, ktoré sú určené na krytie potreby výživy 
ľudí a ktoré sú nimi požívané. Do tohto pojmu možno zahrnúť i suroviny, ktoré sú spotrebiteľovi 
predávané v nezmenenom stave, ako je napr. ovocie a zelenina. Podstatné je ich účelové určenie. 

Na úroveň potraviny je postavená i voda, ktorá sa používa ako jej zložka pri výrobe alebo ošetrovaní 
alebo pri uvádzaní do obehu v spotrebiteľskom balení. 

Použitie potravín zdravotne závadných je úplne vylúčené. Súčasne sú definované potraviny zdravotne 
ávadné a nezávadné, skazené, falšované a obmedzene použiteľné potraviny. 

Predpokladom, že určité potraviny bude možné označiť prívlastkom "bio" je, že ochrana rastlín, 
spracovaním ktorých sa vyrábajú, musí byť zabezpečená prostredníctvom osobitného osevného 
postupu, zeleného hnojenia, používaním organických hnojív, mechanických a biologických metód na 
ochranu rastlín a chov zvierat, ktoré sú zdrojom suroviny pre ich výrobu, musí zodpovedať 
biologickým potrebám daného druhu vrátane zvláštneho systému veterinárnej starostlivosti. 
Potraviny, ktoré sú neprávom takto označené má právo orgán potravinového dozoru zakázať uvádzať 
do obehu (§ 18 odsek 3) ako aj pri takomto zistení uložiť pokutu (§27). 

Principiálne tieto skutočnosti nadväzujú na viaceré zákony, predovšetkým však na zákon o ochrane 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktorý túto problematiku rieši komplexne v rámci všeobecných 
súvislostí. 

Výklad pojmov ďalej definuje pojem zložky, prídavné látky, kontaminanty ako aj pojmy výživová, 
biologická hodnota a energetická hodnota, ( využiteľná energia). Vo výklade pojmov sa ďalej definuje 
manipulovanie ako aj kvalita. Výklad pojmov sa v maximálnej miere približuje definíciám používaným 
v zákonoch o potravinách štátov Európskeho spoločenstva, v materiáloch FAO/WHO a 
medzinárodných normách. 

K § 3 

Ustanovenie zakotvuje vypracovanie Potravinového kódexu Slovenskej republiky, v ktorom budú vo 
všeobecne záväznej podobe určené najdôležitejšie kritériá a požiadavky na výrobu, obeh, balenie, 
rozsah a spôsob označovania, skladovanie, prepravu a manipuláciu potravín ako aj ich rozhodujúce 
kvalitatívne a iné znaky, ktoré sú dôležité pre ochranu zdravia ľudí a záujmov spotrebiteľov. 

V odseku 2 je vymedzený okruh subjektov, pre ktoré bude záväzný, t. j. budú povinné podmienky a 
postupy v ňom zakotvené dodržiavať alebo rešpektovať. 

K § 4 

Stanovuje základné povinnosti pri výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich uvádzaním do obehu. 
Zaväzuje podnikateľov zabezpečovať podmienky dodržiavania hygieny, požiadavky zdravotnej 
nezávadnosti a akosti výrobkov ako aj ustanovuje ich zodpovednosť, že nebudú zamestnávať osoby, 
ktorým zdravotný stav nedovoľuje pracovať v potravinárskom priemysle. 

Ďalej určuje v záujme ochrany spotrebiteľa povinnosť všetkých osôb, ktoré prichádzajú do styku s 
potravinami absolvovať potrebné lekárske prehliadky, mať dostatočné odborné znalosti vyplývajúce z 
ich pracovného zaradenia, vykonávať všetky opatrenia najmä tie, ktoré zabraňujú znečisteniu 
výrobkov počas výroby, obehu a manipulácie a opatrenia na zabezpečenie zdravotnej nezávadnosti 
výrobkov. O zdravotnej spôsobilosti rozhodujú orgány ministerstva zdravotníctva. 

K § 5 

Upravuje podmienky, za ktorých možno potraviny vyrábať Zabezpečuje ochranu spotrebiteľa pred 
zdravotným rizikom, určuje požiadavky na všetky zložky použité pri výrobe potravín vrátane 
požiadaviek na prostredie výrobných závodov a technologického zariadenia. 



Určuje zodpovednosť výrobcu za zdravotnú nezávadnosť a kvalitu vyrábaných potravín. Povinnosti 
výrobcov potravín sú v súlade s požiadavkami Codex Alimentarius zakotvenými v obecných 
princípoch hygieny potravín a s požiadavkami Smerníc ES vzťahujúcim sa k materiálom a predmetom 
prichádzajúcich do styku s potravinami a o hygiene potravín. 

Stanovuje zásadu, že pri výrobe možno používať prídavné látky v súlade s podmienkami Vyhlášky MZ 
SR č. 2/1994 Z. z., ktorou sa ustanovujú hygienické požiadavky na cudzorodé látky v požívatinách. 

Stanovuje zákaz používania zdraviu škodlivého ožarovania potravín pri ich výrobe a uvádzaní do 
obehu. Podmienky, za ktorých je možné povoliť ožarovanie niektorých druhov potravín budú 
upravené právnym predpisom v súlade s medzinárodnými predpismi. 

Textom odseku 5 sa splnomocňujú ministerstvá, aby v opodstatnených prípadoch rozhodli o 
možnosti použitia, obmedzenia resp. zakázania napr. strojov vyrobených z materiálu negatívne 
ovplyvňujúcich ľudské zdravie. 

K § 6 

V ods. 1 sa upravuje povinnosť ohlásiť začatie výroby alebo predaja príslušnému orgánu 
potravinového dozoru v záujme zabezpečenia potrebnej databanky na výkon štátnej kontroly v 
súlade s týmto zákonom. 

Ďalej sa ukladá povinnosť predkladať potrebnú dokumentáciu, súvisiacu so začatím výroby, ako aj 
vnútorné predpisy charakterizujúce daný výrobok, pričom podľa ods. 4 budú bližšie určené 
podmienky, ktoré bude musieť výrobca pred uvedením výrobku do obehu splniť. 

Okrem bežných spotrebiteľov existuje i skupina ľudí, ktorí sú odkázaní na požívanie špeciálnych 
dietetických potravín. Sú to potraviny, ktoré vyhovujú osobitnému fyziologickému stavu týchto osôb, 
a to na základe zvláštneho zloženia alebo metód pri ich výrobe. Patria k nim potraviny, ktoré sú ľahko 
a dobre stráviteľné a vstrebateľné, u ktorých je obsah niektorých látok obmedzený alebo úplne 
vypustený. K týmto potravinám patrí i dojčenská výživa. Súčasne sa definuje, čo treba považovať za 
nové potraviny. 

V rámci tohoto predpisu sa bude riešiť aj problematika výroby a uvádzania do obehu definovaných 
nových potravín, potravín pre osobitné výživové účely ako aj ďalších vybraných potravín rizikových 
najmä z hygienického hľadiska tak, aby sa dosiahla harmonizácia s postupom uplatňovaným v štátoch 
EÚ. 

K § 7 

Zdôrazňuje sa povinnosť, že dovážané potraviny a zložky na ich výrobu musia zodpovedať 
požiadavkám platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Pri dovoze potravín a zložiek na ich 
výrobu musí dovozca predložiť príslušnému orgánu potravinového dozoru potrebné doklady 
osvedčujúce ich zdravotnú nezávadnosť a kvalitu resp. vzorky výrobkov s tým, že je povinný 
dodržiavať pred dovozom postup, ktorý vyplýva zo zákonných úprav platných v SR. 

K § 8 

Zdôrazňuje predovšetkým dva aspekty používania obalov a obalových materiálov u potravín a to 
funkčnosť a zdravotnú nezávadnosť. 

Funkčnosť obalového materiálu je daná predovšetkým charakterom výrobku tak, aby potravina bola 
chránená pred vonkajšími vplyvmi a bola uľahčená manipulácia, skladovanie, preprava a pod. 

Prioritné postavenie má zdravotná nezávadnosť používaných obalov a obalových materiálov, ktoré 
musia zodpovedať hygienickým požiadavkám Ministerstva zdravotníctva SR a to i vzhľadom na druh a 
charakter potraviny. Z týchto dôvodov sú konkrétne požiadavky špecifikované v hygienických 
predpisoch Ministerstva zdravotníctva resp. ich upraví Potravinový kódex. 

K § 9 



Správne a vyčerpávajúce označovanie výrobkov má pre spotrebiteľa zásadný význam. Musí 
poskytovať spotrebiteľovi potrebné informácie o zdravotnej nezávadnosti a kvalite výrobkov, o jeho 
využiteľnosti a zaobchádzaní s ním. Adekvátne označovanie musí rovnako zabraňovať falšovaniu, 
klamaniu alebo inému zneužívaniu potravín ako aj šíreniu nepravdivých údajov. Stanovuje povinnosť, 
ktoré údaje je potrebné uvádzať na každom spotrebiteľskom balení. Veľmi dôležitým údajom je 
označovanie potravín dátumom najneskoršej spotreby, čo má zabrániť predaju potravín, ktoré v 
dôsledku dlhodobého skladovania majú tak zmenené vlastnosti, že môžu ohroziť zdravie 
spotrebiteľov. Zároveň však Potravinový kódex určí, že niektoré skupiny potravín, u ktorých sa 
označovanie dátumom najneskoršej spotreby nedá zabezpečiť (ovocie a zelenina), alebo ktoré 
dlhodobým skladovaním nestrácajú akosť a zdravotnú nezávadnosť (liehoviny, niektoré druhy vín, 
cukor a pod. ), nebudú týmto údajom označované. 

Odsekom 2 sa ustanovuje, že Potravinový kódex určí povinnosť označovať u niektorých potravín na 
spotrebiteľskom balení ďalšie údaje ako napr. použité prídavné látky, údaj o zákaze alebo 
nevhodnosti podávania výrobku určitým skupinám spotrebiteľov, energetická prípadne výživová 
hodnota a u výrobkov na osobitné výživové účely i ich zloženie a množstvo, návod na použitie u tých 
výrobkov, u ktorých by nesprávnym použitím mohlo dôjsť k zhoršeniu kvality alebo výživovej hodnoty 
a pod. Takto zvolený postup nie je v rozpore so Smernicou Rady č. 79/112/EHS o aproximácii zákonov 
členských štátov vzťahujúcich sa na etiketovanie (označovanie), spôsob uvedenia na trh a reklamy 
potravín. 

V osnove sa navrhuje doplniť všeobecnú úpravu tejto problematiky zákonnými verejnoprávnymi 
povinnosťami nielen pre posledný článok cesty potraviny k spotrebiteľovi ale priamo aj výrobcu, a to 
s prihliadnutím na diferencovanú povahu jednotlivých potravín. Je v súlade s požiadavkami rezolúcie 
OSN o ochrane spotrebiteľa, pretože poskytuje spotrebiteľom požadované informácie a záruky. 

V odseku 3 sa upresňujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, a to v tom, ktoré údaje 
uvedené na obale potravín sa budú považovať za klamlivé označenie alebo klamlivú reklamu. 
Stanovuje povinnosť, že všetky údaje musia byť uvedené v úradnom jazyku. 

K § 10 

Výrobcovia potravín a najmä osoby, ktoré zabezpečujú obchodnú činnosť, sú povinné vytvárať 
podmienky pre také skladovanie potravín, aby nedochádzalo k zmenám v ich chemickom a 
biologickom zložení, k zhoršeniu zdravotnej nezávadnosti a akosti. Je však vecou výrobcov, ale najmä 
obchodných podnikov, aby vytvorili optimálne podmienky na dodržiavanie tohto ustanovenia zákona. 

V paragrafe je zdôraznené dodržiavanie zásady skladovania nezlučiteľných druhov výrobkov, hygieny 
skladovania, pravidelnej kontroly, dodržiavania teplôt, pričom sa dôraz kladie najmä na schladené a 
zmrazené potraviny. 

K § 11 

Povinnosti uložené prepravcom potravín sú nevyhnutným predpokladom na zachovanie kvality a 
zdravotnej nezávadnostiprepravovaných potravín. Porušovanie týchto povinností alebo ich 
nedostatočné plnenie výrazne znižuje a znehodnocuje účinnosť plnenia povinností uložených pri 
výrobe potravín a v konečnom dôsledku by mohlo dochádzať k vzniku zdravotne závadných potravín 
a prípadnému šíreniu alimentárneho ochorenia spotrebiteľa. 

K § 12 

Stanovujú sa základné povinnosti osôb, ktoré predávajú potraviny v záujme dodržania nevyhnutných 
zdravotných a hygienických podmienok tak, aby bola spotrebiteľovi zaručená zdravotná nezávadnosť 
a kvalita predávaných potravín. 

Je tu zdôraznený zákaz spoločne predávať nezlučiteľné druhy výrobkov, vzájomne ovplyvňujúce 
zdravotnú nezávadnosť a kvalitu potravín. Zásada je v súlade s rezolúciou OSN č. 39/248 ochrana 
spotrebiteľa. 



Ďalej je zdôraznená zásada, že predávajúci nesmie po dátume najneskoršej spotreby potraviny 
predávať. 

K § 13 

Ustanovenie definuje tabakové výrobky a kozmetické prostriedky pre účely tohto zákona. 

Uvedené vymedzenie tabakových výrobkov zahrňuje všetky výrobky vyrobené z tabaku alebo za 
použitia tabaku, žuvací alebo šňupací tabak. 

K § 14 

Týmto ustanovením sa chráni spotrebiteľ tým, že sa zakazuje pri výrobe tabaku a tabakových 
výrobkov používať nepovolené prídavné alebo iné látky. Taktiež je spotrebiteľ chránený pred 
klamaním a zabezpečuje sa jeho informovanosť stanovením rozsahu označovania tabakových 
výrobkov a zakotvuje povinnosť výrobcom vyznačiť obsah nikotínu, kondenzátu a varovné označenie 
ministerstva zdravotníctva, že fajčenie škodí zdraviu. Ďalšie podrobnosti o výrobe tabakových 
výrobkov t. z. o používaní prídavných či iných látok z technologických alebo zmyslových dôvodov 
bude riešiť Potravinový kódex. 

K § 15 

Zákazy obsiahnuté v tomto ustanovení vyjadrujú to, že do obehu nemožno uvádzať kozmetické 
prostriedky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom ohrozovali zdravie človeka. Taktiež zaručujú ochranu 
spotrebiteľa pred klamaním. Požiadavky na výrobu, manipuláciu a uvádzanie do obehu, najvyššie 
prípustné množstvá cudzorodých látok a povolené a zakázané látky ustanoví Potravinový kódex. 

K § 16 

Ide o odkazujúce ustanovenie, v zmysle ktorého pre tabakové výrobky a kozmetické prostriedky 
platia obdobne ustanovenia zákona upravujúce podmienky výroby až po ich uvádzanie do obehu, 
pričom je zdôraznené, že tabakových výrobkov sa nedotýkajú ustanovenia, ktoré hovoria o 
zdravotnej nezávadnosti. 

K § 17 

Obsahuje vysvetlenie pojmov potravinový dozor a kontrola, ktoré sa používajú v nasledujúcich 
paragrafoch zákona, ktoré zakotvujú pôsobnosť potravinového dozoru. 

K § 18 a 19 

Upravuje postavenie orgánu potravinového dozoru z hľadiska objektového t. j. z hľadiska oblasti 
činnosti ktoré mu podliehajú, čo je v súlade so Smernicou EÚ č. 89/397 o úradnom dozore nad 
potravinami. 

Zároveň stanovuje rozsah oprávnení a povinností, ktoré orgán potravinového dozoru pri svojej 
činnosti realizuje ako aj oprávnenia jeho pracovníkov. Rozsah týchto oprávnení je totožný s 
oprávneniami pracovníkov orgánov dozoru v iných oblastiach. 

Orgány potravinového dozoru vykonávajú rozbory vzoriek výrobkov, pričom majú právo vydávať 
posudky o akosti a zdravotnej nezávadnosti a rozhodovať o použiteľnosti výrobkov na základe 
výsledkov analýz. 

V súlade s vyššie citovanou európskou smernicou majú právo vykonávať kontrolu zavedeného 
kontrolného systému na zabezpečenie hygieny potravín. Orgány potravinového dozoru majú právo 
odoberať vzorky na vyšetrenie, pričom v rámci kódexu sa ustanovia zásady (postup) § 19 ods. 1 
písmeno c) pre kontrolné orgány ako aj kontrolované subjekty (súbežné vzorky). 

Vedenie evidencie ohlásení podľa § 6 ods. 1, 2 bude základom pre zahájenie okamžitého výkonu 
potravinového dozoru u príslušného podnikateľa. 

K § 20 



Vymedzuje v súlade s preambulou Smernice Rady EEC 89/397/EEC sústavu orgánov, ktoré sú 
príslušné vo veciach úradného dozoru nad potravinami v Slovenskej republike počnúc ústrednými až 
po jednotlivé výkonné orgány štátnej správy na tomto úseku. 

K § 21 

Určuje ústredným orgánom potravinového dozoru, rozhodujúcim z hľadiska jeho priorít, Ministerstvu 
zdravotníctva SR ( ochrana zdravia) a Ministerstvu pôdohospodárstva SR (zodpovednosť za realizáciu 
agrárnej a potravinovej politiky SR orientovanej na hlavné strategické ciele a to zabezpečenie 
potravinovej bezpečnosti, výživovej dostatočnosti a zdravej výživy), aby plnením úloh v riadení a 
organizácii dozoru nad potravinami, pri regulácii legislatívy týkajúcej sa osobitných spoločenských 
záujmov chránených zákonom o potravinách vyvíjali vo vzájomnej súčinnosti a po vzájomnej dohode 
jednotný harmonizovaný systém právnych predpisov a zásadných pravidiel v procese formovania 
národnej stratégie dozoru nad potravinami. 

Skúsenosti z krajín Európskej únie potvrdzujú, že je veľmi časté, že pri zabezpečovaní dozoru nad 
potravinami je v tejto oblasti zapojených viac ako jedno ministerstvo (napríklad veterinárna správa 
býva najčastejšie spojená, ak nie je priamo súčasťou Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstvo 
zdravotníctva zasa najčastejšie máva nejakú formu výkonnej zdravotnej služby). 

Legislatívne postupy pri zavádzaní prvkov národnej stratégie kontroly potravín musia podľa 
odporúčaní FAO zahŕňať zákony, vykonávacie predpisy a následne štandardy, praktické kódexy a 
príručky. 

V tejto oblasti je pôsobnosť oboch ministerstiev a nevyhnutnosť ich spolupráce a koordinácie 
postupu jednoznačná za spolupráce s Ministerstvom hospodárstva. 

K § 22 

Celospoločenský záujem ochrany zdravia ľudí, ktorý je prvoradou úlohou zdravotného dozoru, 
spočíva v predchádzaní vzniku, šírenia a v obmedzovaní výskytu ochorení z potravín a významných 
porúch zdravia z nesprávnej výživy. Podľa platného právneho poriadku je táto pôsobnosť 
zdravotníctva nezastupiteľná a je potrebné ju rešpektovať s ohľadom na hlavný cieľ a účel 
potravinového dozoru - ochranu zdravia spotrebiteľa. 

Pôsobnosť orgánov na ochranu zdravia a pracovníkov súčasnej hygienickej služby podľa tohoto 
návrhu umožní tiež sledovať faktory výživy v súvislosti s hygienicky a epidemiologicky rizikovými 
potravinami a činnosťami, ktorých posudzovanie z hľadiska pôsobenia na zdravie ľudí musí byť 
zverené orgánu zodpovednému za túto oblasť. 

Podľa tejto úpravy sa vyníma veterinárnemu dozoru pôsobnosť nad predajom potravín živočíšneho 
pôvodu s výnimkou uvádzania do obehu niektorých potravín vyžadujúcich si osobitnú veterinárnu 
starostlivosť (mäso, ryby, zverina, podmienečne požívateľné (obmedzene použiteľné) mäso určené na 
predaj vo vyhradených predajniach). Bude komplexne plniť úlohy potravinového dozoru nad 
výrobou, manipuláciou s potravinami a surovinami živočíšneho pôvodu z hľadiska zdravotnej 
nezávadnosti aj akosti podľa zákona o potravinách. 

Takáto úprava pôsobnosti neodporuje medzinárodným dokumentom (Štandard veterinárnych 
služieb, FAO 1974), zachováva organizačné a administratívne usporiadanie veterinárneho dozoru a 
rozsah inšpekčných právomocí orgánov veterinárnej správy potrebných pre poskytovanie "záruk v 
medzinárodnom obchode so zvieratami, potravinami a surovinami (zložkami) živočíšneho pôvodu 
vytvorený na základe obdobného usporiadania v Európe. 

Ďalej sa vyníma z pôsobnosti SPPI dozor nad výrobou a manipuláciou s potravinami živočíšneho 
pôvodu a SPPI sa stane orgánom potravinového dozoru pri uvádzaní potravín do obehu predajom v 
maloobchodnej sieti s výnimkou spoločného stravovania, kde doposiaľ nepôsobila, epidemiologicky 
rizikových činností a komodít, ktoré spadajú do pôsobnosti orgánov veterinárnej starostlivosti podľa 
tohto ods. 2 písm. b). Pôsobnosť v oblasti výroby a manipulácie s potravinami a surovinami 



rastlinného a zmiešaného pôvodu, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov zostáva 
zachovaná ("potravinami zmiešaného pôvodu" sú potraviny, ktorých zložkami sú určité živočíšne 
produkty, nie sú však považované z hľadiska kategórie za potraviny a suroviny živočíšneho pôvodu, 
napr. cestoviny, cukrovinky, polievkové a pokrmové prípravky, konzervované výrobky a zmrazené 
hotové jedlá s obsahom rastlinných zložiek, rastlinné pokrmové tuky so zložkou živočíšnou a pod. ) 

Pôsobnosťou orgánu potravinového dozoru získava SPPI právomoci vydávať záväzné pokyny na 
odstránenie nedostatkov, rozhodovať o použiteľnosti potravín podľa zákona o potravinách, ktoré 
doposiaľ nemala. 

Takto bude môcť rozhodovať aj o zdravotnej nezávadnosti potravín v uvedenej pôsobnosti s 
konečnou platnosťou. 

K § 23 

Do systému organizácie potravinového dozoru sú zaradené aj štátne skúšobne, i keď svoje hlavné 
poslanie vykonávajú podľa zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších 
predpisov. 

Stanovuje sa tu povinnosť, aby štátne skúšobne informovali príslušné orgány potravinového dozoru 
uvedené v § 22 ako aj Slovenskú obchodnú inšpekciu o prípadoch zrušenia rozhodnutí o schválení, 
certifikátov resp. o odmietnutí výrobok certifikovať. 

K § 24 

Na laboratórne skúšanie a analýzy úradne odobratých vzoriek podľa § 19 budú v súvislosti s dozorom 
nad potravinami využívané existujúce laboratórne kapacity riadené SPPI, ŠVS SR, MZ SR, ktoré sú na 
túto činnosť vybavené. 

V odseku 1 sa súčasne stanovuje zásada, že tieto laboratóriá budú autorizované MP SR a MZ SR aj na 
výkon kontroly a celoplošného monitoringu cudzorodých látok a mikrobiálnej kontaminácie. 

V odseku 2 je zakotvené, že laboratória zriadené podľa odseku 1 majú právomoc metodicky riadiť a 
kontrolovať neštátne akreditované laboratóriá, ktoré vykonávajú skúšanie výrobkov za úplatu. Táto 
právomoc je daná v záujme zabezpečenia jednotného systému kontroly kvality a zdravotnej 
nezávadnosti v SR. 

Textom odseku 3 sa zakotvuje možnosť, aby neštátne akreditované laboratóriá na základe poverenia 
(v prípade potreby) mohli vykonávať skúšanie resp. monitoring pre potreby štátnej správy. 

K § 25 

Významné úlohy pri zabezpečení ochrany spotrebiteľa pred nekvalitnými a zdravotne závadnými 
potravinami zabezpečujú orgány miestnej štátnej správy, ktorých postavenie v predmetnej oblasti 
toto ustanovenie upravuje. 

K § 26 

Oprávnenie združení spotrebiteľov, výrobcov a distribútorov potravín spolupracovať pri tvorbe 
príslušných predpisov, zásad a príručiek a podávať podnety vo veciach potravinového práva vyplýva z 
Rezolúcie Valného zhromaždenia OSN č. 39/248 "Ochrana spotrebiteľa". Bude mať vplyv na aktivitu 
výrobcov potravín v oblasti vyššej vlastnej zodpovednosti za zdravotnú nezávadnosť a kvalitu 
potravín v SR. 

K § 27, 28 

Ide o pokuty, výšku a rozsah, ktoré podmieňuje význam chráneného záujmu v jednotlivých 
ustanovaniach zákona. Vychádza z doterajších skúseností orgánov činných na úseku potravinového 
dozoru a je analogické príslušným ustanoveniam potravinového práva Rakúska a SRN. 



Zákaz činnosti, t. j. výroby potravín, manipulácia s nimi alebo ich uvádzanie do obehu je pri 
opakovanom porušení povinností obligatórnou sankciou, ktorú orgán potravinového dozoru musí 
uložiť. Na druhej strane však treba zdôrazniť, že zákaz činnosti nemožno ukladať plošne na všetku 
činnosť podnikateľa, ale iba na tú, pri ktorej došlo k opakovanému porušeniu povinností. 

Uložením sankcií podľa tohoto zákona nie je dotknutá trestná zodpovednosť, pokiaľ konanie bude 
zároveň zakladať skutkovú podstatu trestného činu. 

Textom odseku 6 sa zakotvuje, aby pokuty ukladané pri výkone potravinového dozoru orgánmi na 
ochranu zdravia sa neodvádzali do štátneho rozpočtu, ale boli príjmom Štátneho fondu zdravia. 

K § 29 

Splnomocňuje MP SR a MZ SR na vydávanie potravinového kódexu, 

Ustanovuje sa zásada, že do doby vydania potravinového kódexu platia doteraz platné predpisy 
upravujúce požiadavky a podmienky rozhodujúce pre zabezpečenie hygieny potravín, ako aj možnosť 
ministerstva vydať všeobecne záväzný predpis, ktorým vyhlási za záväzné vybrané technické predpisy 
z dôvodu zrušenia ich platnosti, záväznosti v nadväznosti na zákon č. 142/1991 Zb. o 
československých technických normách v znení neskorších predpisov. 

K § 30 

Na základe vecného vymedzenia pôsobnosti orgánov potravinového dozoru v § 22 sa stanovuje, 
ktoré ustanovenia súčasne platných zákonov o pôsobnosti orgánov veterinárnej správy, orgánov na 
ochranu zdravia, SPPI sa nepoužijú pri jeho výkone po nadobudnutí účinnosti tohoto zákona. Týmto 
sa dosiahne, že pri zachovaní osobitných právomocí jednotlivých orgánov budú odstránené duplicity 
pri inšpekčnom výkone dozoru, prekrývanie právomocí a nejednotnosť pri prijímaní opatrení. 

Odsek 2 ustanovuje, že SOI nebude vykonávať dozor nad výrobou potravín v priemyselných 
zariadeniach. 

V Bratislave, 23. mája 1995 

Predseda vlády Slovenskej republiky  
Vladimír Mečiar 

Minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky  
Peter Baco 

 


