
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
so sídlom v Trenčíne 

 ul. Nemocničná 4,  911 01 Trenčín 

 

 

Číslo: RUVZ/2022/3954-3                                                                            
Trenčín: 27.10.2022 

 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ako vecne a miestne 

príslušný orgán podľa § 21 ods. 1 písm. b) a § 23 ods. 2 písm. a), ods. 6 zákona  

č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  

č. 152/1995 Z. z.“) vo veci účastníka konania, spoločnosti Analim SK, s.r.o., Hviezdoslavova 

310, 905 01 Senica, IČO: 47 912 413, v konaní o pokute podľa § 28 ods. 2 písm. p) zákona       

č. 152/1995 Z. z. v súlade s § 46 a § 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok.“) takto  

 

r o z h o d o l :  

 

     účastník konania spoločnosť Analim SK, s.r.o., Hviezdoslavova 310, 905 01 Senica,       IČO: 

47 912 413 sa ako prevádzkovateľ potravinárskeho podniku „Delikana“, Hviezdoslavova 142, 

911 01 Trenčín dopustil porušenia povinností pri výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich 

umiestnení na trh tým, že:  

 neplnil povinnosti na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie vrátane 

predaja na diaľku, ustanovené zákonom č. 152/1995 Z. z., ako i osobitnými predpismi, 

čo je v rozpore s § 4 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z.  

 nezabezpečil čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia                              

a vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov, čo je v rozpore s § 4 ods. 1, § 10 písm. b) zákona č. 152/1995 Z. z. 

 nekontroloval skladované potraviny a zložky a neukladal ich spôsobom, ktorý umožní 

bezpečné vykonávanie ich kontroly, manipulácie s nimi, včasné zistenie zdraviu 

škodlivých potravín, potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti 

a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné označenie výrobkov na iný než 

pôvodný účel, čo je v rozpore s § 4 ods. 1, § 10 písm. c) zákona č. 152/1995 Z. z. 

 

nakoľko 

 

 pri kontrole podmienok skladovanie bolo zistené, že v mraziacej predajnej vitríne bola 

skladovaná zmrzlina za účelom predaja, a to: 

 zmrzlina šmolková, ktorá bola čiastočne spotrebovaná, označená dátumom 

otvorenia 20.4.22 a zostatkové množstvo zmrzliny bolo 1,824 kg, pričom podľa 

označenia vaničky od výrobcu bola hmotnosť obsahu dodanej vaničky 4,004 kg, 

 zmrzlina slaný karamel, ktorá bola čiastočne spotrebovaná, označená dátumom 

otvorenia 20.4.22 a zostatkové množstvo zmrzliny bolo 1,888 kg, pričom    
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podľa označenia vaničky  od výrobcu bola hmotnosť obsahu do danej vaničky 

4,064 kg, 

 zmrzlina mango, ktorá bola čiastočne spotrebovaná, označená dátumom 

otvorenia 20.4.22 a zostatkové množstvo zmrzliny bolo 2,232 kg, pričom    

podľa označenia vaničky od výrobcu bola hmotnosť obsahu dodanej vaničky 

4,068 kg, 

 zmrzlina jogurtová, ktorá bola čiastočne spotrebovaná, označená dátumom 

otvorenia 20.4.22 a zostatkové množstvo zmrzliny bolo 2,700 kg, pričom    

podľa označenia vaničky  od výrobcu bola hmotnosť obsahu dodanej vaničky 

4,016 kg, 

 zmrzlina citrónová, ktorá bola čiastočne spotrebovaná, označená dátumom 

otvorenia 20.4.22 a zostatkové množstvo zmrzliny bolo 2,700 kg, pričom    

podľa označenia vaničky  od výrobcu bola hmotnosť obsahu dodanej vaničky 

4,090 kg, 

 zmrzlina pistáciová, ktorá bola čiastočne spotrebovaná, označená dátumom 

otvorenia 20.4.22 a zostatkové množstvo zmrzliny bolo 2,262 kg, pričom    

podľa  označenia  vaničky od  výrobcu bola hmotnosť obsahu vaničky 4,080 kg,    

čiastočne spotrebovaná zmrzlina so zostatkom 1-2 porcie a označeným dátumom 

otvorenia 20.4.22 bola skladovaná aj v mraziacom zariadení umiestnenom v priestore 

nadväzujúcom na obslužný úsek, pričom podľa predložených dokladov o pôvode boli 

do predmetného potravinárskeho podniku dodané vaničky s obsahom zmrzliny 

o hmotnosti 4 kg na základe čoho účastník konania porušoval povinnosti                            

pri umiestňovaní potravín na trh tým, že neuvádzal skutočné dátumy otvorenia 

predávanej zmrzliny a nevedel tak preukázať dobu predaja zmrzliny po otvorení 

stanovenú výrobcom, a to 48 hodín, čo je v rozpore s § 4 ods. 1 zákona                                    

č. 152/1995 Z. z.    

 nekontroloval skladované potraviny a zložky a neukladal ich spôsobom, ktorý umožní 

bezpečné vykonávanie ich kontroly, nakoľko v regálovom zariadení, umiestnenom 

v priestore nadväzujúcom na obslužný úsek a v priestore prípravovne, bolo zistené 

skladovanie potravín po dátume spotreby a dátume minimálnej trvanlivosti,                     

a to „CHOCOLATE AND GIANDIA“ o množstve 3 kusy s dátumom spotreby 1/2022, 

„MILK CHOCOLATE“ o množstve 20 kusov s dátumom spotreby 11/2021, vanilkový 

toping s dátumom spotreby 10.10.2021 v množstve jedno originálne balenie,         

„ODK-Fruit Mix – Borúvka“ s dátumom minimálne trvanlivosti FEB-2022 v množstve 

jedno originálne balenie, „Toping ABRACADABRA Oríšek“ s dátumom minimálnej 

trvanlivosti 05/07/2021 v množstve jedno originálne balenie, čo je v rozpore s § 4         

ods. 1, § 10 písm. c) zákona č. 152/1995 Z. z. 

 zistené boli nedostatky v prevádzkovej hygiene, a to znečistené podlahy a obklady 

v prípravovni na menej prístupných miestach, nános pavučín na stenách v prípravovni, 

znečistené chladiace zariadenie umiestnené v priestore nadväzujúcom na obslužný úsek, 

znehodnotené prechody (bez celistvej povrchovej úpravy) v priestore skladu,                 

ako i prechodov medzi priestorom nadväzujúcim na obslužný úsek a obslužným 

úsekom, čo je v rozpore s § 4 ods. 1, § 10  písm. b) zákona č. 152/1995 Z. z., kapitolou 

II článkom 4 ods. 2 v spojení s prílohou II kapitolou II ods. 1 písm. a) a b) nariadenia  

č. 852/2004,   

čo bolo zistené výkonom úradnej kontroly potravín dňa 20.04.2022 v čase od 08.20 h.                    

v potravinárskom podniku „Delikana“, Hviezdoslavova 142, 911 01 Trenčín, za čo sa mu 
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ukladá 
 

§ 28 ods. 2 písm. p) zákona č. 152/1995 Z. z. pokuta vo výške 

 

400,- € 
(slovom: štyristo eur) 

 

ktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia  

na účet Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne,                               

č. účtu: 7000133788/8180, IBAN: SK33 8180 0000 0070 0013 3788, v Štátnej pokladnici, 

konštantný symbol  0558, variabilný symbol 20223954. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

     Dňa 20.04.2022 vykonali odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ Trenčín“) úradnú kontrolu potravín v potravinárskej 

prevádzke „Delikana“, Hviezdoslavova 142, 911 01 Trenčín, ktorej prevádzkovateľom                

je právnická osoba Analim SK, s.r.o., Hviezdoslavova 310, 905 01 Senica, IČO: 47 912 413, 

(ďalej len „účastník konania“ alebo „prevádzkovateľ“) nad dodržiavaním zákona                            

č. 152/1995 Z. z. 

     Podkladom pre vydanie rozhodnutia sú vlastné zistenia odborných zamestnancov RÚVZ 

Trenčín vyplývajúce z výkonu úradnej kontroly potravín dňa 20.04.2022, vyjadrenia účastníka 

konania a legislatívy. 

 

     Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch 

výroby, spracúvania a distribúcie vrátane predaja na diaľku dodržiavať požiadavky upravené 

týmto zákonom a osobitnými predpismi. 

     Podľa § 10 písm. b) zákona č. 152/1995 Z. z. ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich 

výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu a zabezpečiť skladovanie len  

v takých priestoroch a zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia 

a vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

     Podľa § 10 písm. c) zákona č. 152/1995 Z. z. ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich 

výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu a kontrolovať skladované 

potraviny a zložky a ukladať ich spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly, 

manipulácie s nimi, včasné zistenie zdraviu škodlivých potravín, potravín po dátume spotreby 

a po dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné 

označenie výrobkov na iný než pôvodný účel. 

     Podľa § 28 ods. 2 písm. p) zákona č. 152/1995 Z. z. orgán úradnej kontroly potravín uloží 

právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu od 100 eur do 100 000 eur,           

ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi porušuje zásady správnej výrobnej 

praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi a pri ich 

umiestňovaní na trh. 

 

     Výkonom úradnej kontroly potravín (ďalej len „ÚKP“) bolo pri kontrole podmienok 

skladovanie zistené, že v mraziacej predajnej vitríne bola skladovaná zmrzlina za účelom 

predaja, a to: 

 zmrzlina šmolková, ktorá bola čiastočne spotrebovaná, označená dátumom otvorenia 

20.4.22 a zostatkové množstvo zmrzliny bolo 1,824 kg, pričom podľa označenia 

vaničky od výrobcu bola hmotnosť obsahu dodanej vaničky 4,004 kg, 
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 zmrzlina slaný karamel, ktorá bola čiastočne spotrebovaná, označená dátumom 

otvorenia 20.4.22 a zostatkové množstvo zmrzliny bolo 1,888 kg, pričom podľa 

označenia vaničky  od výrobcu bola hmotnosť obsahu dodanej vaničky 4,064 kg, 

 zmrzlina mango, ktorá bola čiastočne spotrebovaná, označená dátumom otvorenia 

20.4.22 a zostatkové množstvo zmrzliny bolo 2,232 kg, pričom podľa označenia 

vaničky   od výrobcu bola hmotnosť obsahu dodanej vaničky 4,068 kg, 

 zmrzlina jogurtová, ktorá bola čiastočne spotrebovaná, označená dátumom otvorenia 

20.4.22 a zostatkové množstvo zmrzliny bolo 2,700 kg, pričom podľa označenia 

vaničky  od výrobcu bola hmotnosť obsahu dodanej vaničky 4,016 kg, 

 zmrzlina citrónová, ktorá bola čiastočne spotrebovaná, označená dátumom otvorenia 

20.4.22 a zostatkové množstvo zmrzliny bolo 2,700 kg, pričom podľa označenia 

vaničky  od výrobcu bola hmotnosť obsahu dodanej vaničky 4,090 kg, 

 zmrzlina pistáciová, ktorá bola čiastočne spotrebovaná, označená dátumom otvorenia 

20.4.22 a zostatkové množstvo zmrzliny bolo 2,262 kg, pričom podľa označenia 

vaničky  od výrobcu bola hmotnosť obsahu vaničky 4,080 kg. 

     V mraziacom zariadení umiestnenom v priestore nadväzujúcom na obslužný úsek bolo 

taktiež zistené skladovanie zostatkov zmrzliny o množstve 1 až 2 porcie, ktoré boli taktiež 

označené dátumom otvorenia 20.4.22. Na RÚVZ Trenčín boli následne predložené doklady      

o pôvode tovaru (dodací list zo dňa 16.04.2022, dodací list zo dňa 17.04.2022                                      

a faktúra – daňový doklad č. 220200059 zo dňa 30.04.2022), podľa ktorých boli zo všetkých 

vyššie uvedených zmrzlín dodané do predmetného potravinárskeho podniku vaničky                      

s hmotnosťou obsahu vaničky 4 kg.  

     Na základe vyššie popisovaných skutočností má RÚVZ Trenčín za to, že účastník konania 

porušoval povinnosti pri umiestňovaní potravín na trh tým, že neuvádzal skutočné dátumy 

otvorenia predávanej zmrzliny a nevedel tak preukázať dobu predaja zmrzliny po otvorení 

stanovenú výrobcom, a to 48 hodín. Uvedené skutočnosti sú v rozpore s § 4 ods. 1 zákona           

č. 152/1995 Z. z.    

     Ďalej bolo v rámci výkonu ÚKP zistené, že účastník konania nekontroloval skladované 

potraviny a zložky a neukladal ich spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich 

kontroly, nakoľko v regálovom zariadení, umiestnenom v priestore nadväzujúcom na obslužný 

úsek, bolo zistené skladovanie potravín po dátume spotreby, a to „CHOCOLATE AND 

GIANDIA“ o množstve 3 kusy s dátumom spotreby 1/2022, „MILK CHOCOLATE“                     

o množstve 20 kusov s dátumom spotreby 11/2021. V priestore prípravovne bolo zistené 

skladovanie vanilkového topingu s dátumom spotreby 10.10.2021 v množstve jedno originálne 

balenie, „ODK-Fruit Mix – Borúvka“ s dátumom minimálne trvanlivosti FEB-2022 v množstve 

jedno originálne balenie, „Toping ABRACADABRA Oríšek“ s dátumom minimálnej 

trvanlivosti 05/07/2021 v množstve jedno originálne balenie. Uvedené je v rozpore s § 4         

ods. 1, § 10 písm. c) zákona č. 152/1995 Z. z. 

     V čase výkonu ÚKP nebola prevádzková hygiena na požadovanej úrovni – znečistené boli 

podlahy a obklady v prípravovni na menej prístupných miestach, nános pavučín na stenách         

v prípravovni, znečistené chladiace zariadenie umiestnené v priestore nadväzujúcom                   

na obslužný úsek. Zároveň bolo zistené znehodnotenie prechodov (bez celistvej povrchovej 

úpravy) v priestore skladu, ako i prechodov medzi priestorom nadväzujúcom na obslužný úsek 

a obslužným úsekom. Uvedené skutočnosti sú v rozpore s § 4 ods. 1, § 10  písm. b) zákona            

č. 152/1995 Z. z., kapitolou II článkom 4 ods. 2 v spojení s prílohou II kapitolou II ods. 1     

písm. a) a b) nariadenia č. 852/2004.    

 

     Správne konanie bolo začaté elektronickým doručením cez Ústredný portál verejnej správy 

upovedomenia o začatí správneho konania, nariadenia ústneho pojednávania, evidovaného      

pod č. RUVZ/2022/3954-1 zo dňa 19.09.2022. Ústne pojednávanie bolo zvolané dňa 
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13.10.2022 o 09.00 h. Na ústnom pojednávaní konanom na Regionálnom úrade verejného 

zdravotníctva so sídlom v Trenčíne bolo podľa § 21 ods. 2 správneho poriadku účastníkovi 

konania poskytnuté právo uplatniť svoje pripomienky a námety. Účastník konania na záver 

ústneho  pojednávania  a  do  zápisnice  z ústneho  pojednávania evidovanej                                    

pod č. RUVZ/2022/3954-2 uviedol svoje vyjadrenie: „Súhlasím s dolu uvedeným, nedostatky 

budú odstránené a súhlasím s finančným postihom“.  

     K vyjadreniu účastníka konania RÚVZ Trenčín uvádza, že účastník konania nesie 

objektívnu zodpovednosť a za zistené nedostatky zodpovedá bez ohľadu na zavinenie. Súčasne 

RÚVZ Trenčín, ako kontrolný orgán nemá možnosť upustiť od uloženia postihu v prípade 

preukázateľného porušenia zákona a to ani v prípade, ak k náprave postačí samotné prejednanie. 

 

     Na základe uvedeného máme za to, že účastník konania spoločnosť Analim SK, s.r.o., 

Hviezdoslavova 310, 905 01 Senica, IČO: 47 912 413 prevádzkoval potravinársky podnik 

„Delikana“, Hviezdoslavova 142, 911 01 Trenčín, v rozpore s § 4 ods. 1, § 10 písm. b)                    

a písm. c) zákona č. 152/1995 Z. z., na základe čoho sa mu podľa § 28 ods. 2 písm. p) zákona 

č. 152/1995 Z. z. ukladá pokuta vo výške 400- €, tak ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.  

 

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne podľa § 28 ods. 9  

zákona  č. 152/1995  Z. z.  pri  určení  výšky  pokuty prihliada na závažnosť, trvanie, následky 

protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa a na to, či ide o opakované protiprávne 

konanie.  

     Závažnosťou protiprávneho konania je skutočnosť, že spôsobom výroby, spracúvania  

a distribúcie potravín a zložiek na ich výrobu u prevádzkovateľa vzniklo možné riziko 

ohrozenia a poškodenia zdravia konzumentov. Trvanie protiprávneho konania bolo potvrdené 

minimálne v deň konania úradnej kontroly potravín, t. j. 20.04.2022 v čase od 08.20 h. 

Následkom protiprávneho konania je ohrozenie zdravia spotrebiteľov, nakoľko                               

sa v predmetnom potravinárskom podniku vykonáva epidemiologicky závažná činnosť, a teda 

existuje vysoké riziko vzniku  a šírenia prenosných ochorení. Z hľadiska ochrany verejného 

zdravia je preto povinnosťou prevádzkovateľa potravinárskeho podniku dodržiavanie 

povinností pri výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh.  

     Správny orgán ďalej vzal do úvahy i minulosť prevádzkovateľa a zistil, že účastníkovi 

konania, spoločnosti Analim SK, s.r.o., Hviezdoslavova 310, 905 01 Senica, IČO: 47 912 413, 

bola podľa § 28 ods. 2 písm. o) a ods. 4 písm. b) a i) zákona č. 152/1995 Z. z. uložená 

rozhodnutím evidovaným pod č. B/2017/03078 – 004 zo dňa 25.09.2017, a to vo výške      

1000,- € a nejedná sa tak o prvé porušenie právnych predpisov.  

     Pokuta bola správnym orgánom uložená odôvodnene v adekvátnej výške. Správny orgán má 

za to, že pokuta uložená v tejto výške je pokutou primeranou a zodpovedajúcou zistenému 

protiprávnemu stavu a charakteru porušenia.  

 

     Podľa § 28 ods. 6 zákon 152/1995 Z. z. ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností,  

za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 1 až 3, orgán úradnej kontroly potravín uloží 

pokutu až do dvojnásobku výšky súm uvedených v odsekoch 1 až 3. 

     Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu. 

 

P o u č e n i e : 
 

     Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie 

do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 
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     Odvolanie sa doručuje na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, 

Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, ktorý rozhodnutie vydal. 

     Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné súdom podľa 

zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. 

 

 

 

Doručí sa elektronicky s fikciou doručenia 

Analim SK, s.r.o. 

Hviezdoslavova 310 

905 01 Senica 

IČO: 47912413 

 

 

 

 

 

 

 

  MUDr. Ľudmila Bučková, MPH 

                                                                                                  regionálna hygienička 


