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Materiál na rokovanie 

HSR SR 27. 09. 2021         bod 6 

 

S T A N O V I S K O  

 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 

 

1. Popis návrhu 

Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) sa v 

zmysle úloh, ktoré návrh zákona plní, umožňuje predaj potravín po uplynutí dátumu 

minimálnej trvanlivosti, pričom sa posilňuje ochrana zdravia spotrebiteľa a trhu. Zároveň sa 

znižuje minimálna hranica pokuty pri opakovanom porušení povinností, za ktoré bola uložená 

pokuta. Zároveň dochádza k vypusteniu povinného dodržiavania podielu poľnohospodárskych 

produktov a potravín vyrobených v Slovenskej republike pri listinnej alebo elektronickej 

propagácií a marketingu, avšak prevádzkovateľ bude povinný uviesť percentuálny podiel 

slovenských výrobkov z celkovej ponuky v propagačnom letáku. 

2. Stanovisko KOZ SR 

KOZ SR oceňuje prístup predkladateľa v dodržaní legislatívneho procesu a v opakovanom 

predložení návrhu zákona do pripomienkového konania, keďže v procese došlo k podstatnej 

zmene návrhu zákona.  

KOZ SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“), ktoré 

prebiehalo od 29. 01. 2021 do 18. 02. 2021 predložila tri zásadné pripomienky, pričom pri 

dvoch bol rozpor odstránený. Uvedené dve pripomienky sú v návrhu zákona zapracované, a 

preto KOZ SR víta, že sa novelou zákona neumožní predaj potravín po dátume minimálnej 

trvanlivosti na diaľku a súhlasí aj s navrhovanými zmenami v sankciách za porušenie zákona, 

čo deklarovala aj v predloženej obyčajnej pripomienke v opakovanom MPK, ktoré prebehlo 

od 26. 05. 2021 do 15. 06. 2021. 

Zásadnou pripomienkou, ktorá nebola v rámci MPK vysporiadaná a KOZ SR ju opätovne 

uplatnila, ale už len ako obyčajnú, bolo umožnenie predaja potravín po uplynutom dátume 

minimálnej trvanlivosti. V rámci MPK a aj po predložení finálneho návrhu zákona na 

rokovanie HSR SR konštatujeme, že nová navrhovaná úprava predaja potravín po uplynutom 

dátume minimálnej trvanlivosti je nastavená precíznejšie vzhľadom na cieľ ochrániť 

spotrebiteľa, oproti predchádzajúcemu návrhu. Predložené zmeny považujeme za významne 

obmedzujúce na to, aby nedochádzalo k predaju závadných potravín, ako aj na to, aby bol 

zákazník informovaný. Zároveň očakávame precízne dodržiavanie nastavených pravidiel aj 

v aplikačnej praxi. 
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Dúfame, že nastavenie povinnosti prevádzkovateľa ponúknuť potraviny po uplynutom dátume 

minimálnej trvanlivosti najskôr všetkým charitatívnym organizáciám oprávneným nakladať 

s takýmito potravinami, zvýši mieru ich darovania, keďže KOZ SR považuje darovanie 

potravín za efektívnejšiu formu predchádzania plytvaniu potravín. Zároveň uvádzame, že sa 

tieto potraviny dostanú bezodplatne a rýchlejšie k nízkopríjmovým domácnostiam. 

3. Závery a odporúčania 

KOZ SR odporúča predložený návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 


