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Úsek potravinového práva je aktuálnou 
a rýchlo sa rozvíjajúcou právnou oblasťou. Do-
teraz však predovšetkým v rovine súdnych roz-
hodnutí bez knižného spracovania. Autori diela 
sa podujali na zmapovanie judikatúry Najvyš-
šieho súdu Slovenskej republiky v tejto oblasti 
správneho práva. Členovia autorského kolektí-
vu sú významnými odborníkmi z právnej teórie 
a zároveň aj právnej praxe. Ku kvalite publiká-
cie prispeli ich teoretické vedomosti, praktické 
skúsenosti z rozhodovania súdov, pôsobenie na 
akademickej pôde a lektorská činnosť. Osobit-
ne dôležitou je tiež predchádzajúca publikačná 
činnosť autorov. Potrebné je zvýrazniť aktuál-
nosť diela, keďže vychádza z rozhodovacej čin-
nosti od roku 2012 až po súčasnosť.

Z formálneho hľadiska sú judikáty zorade-
né chronologicky tak, ako sa od potrieb praxe 
odvíjala aj potreba riešenia jednotlivých práv-
nych otázok. Systematicky sú judikáty uvedené 
ustanoveniami použitých právnych predpisov, 
nasleduje ťažisková právna veta a z odôvodne-
ní autori do publikácie vybrali časti vystihujúce 
podstatu veci a najdôležitejšie informácie po-
trebné na pochopenie úvah vedúcich k výsled-
nému rozhodnutiu. V závere publikácia obsa-
huje register právnych predpisov a register súd-
nych rozhodnutí.

Vo vybraných rozhodnutiach sú proporcio-
nálne zastúpené zásadné témy z oblasti potravi-
nového práva, ako sú všeobecne jeho zásady 
a požiadavky na bezpečnosť potravín. Ďalej 
v judikatúre nachádzame jednak inštitúty po-
stupu pri úradnej kontrole potravín a tiež inšti-
túty správneho konania o správnom delikte, 
ktoré na fázu kontroly nadväzuje. Ide napríklad 

o povinnosti pri výrobe, manipulácii a umieste-
ní potravín na trh a oprávnenia zamestnancov 
orgánov úradnej kontroly potravín. Mimoriad-
ne dôležité sú rozhodnutia vyjadrujúce sa 
k otázkam správneho trestania. Táto významná 
súčasť správneho práva je totiž po relatívne ne-
dávno prijatej rozsiahlej novej právnej úprave 
správneho súdneho procesu ešte stále prijímaná 
rozporuplne. Autori sa výberom textov judiká-
tov zamerali nielen na priblíženie aplikácie zá-
kladných zásad správneho trestania na základe 
vnútroštátneho práva, ale poukazujú aj na eu-
rópsky rozmer správneho trestania. Vyjadrujú 
nadväznosť problematiky na záväzné aj akcep-
tované dokumenty Rady Európy aj Európskej 
únie. V analytických častiach rozhodnutí pone-
chávajú nielen rozhodnutia vnútroštátnych sú-
dov, ale aj judikatúru Európskeho súdu pre ľud-
ské práva a Súdneho dvora Európskej únie. 
Publikácia je preto pozoruhodná okrem iného 
aj odvahou autorov venovať sa téme, ktorej ma-
teriálny základ predstavuje množstvo judikatú-
ry na všetkých úrovniach, analyzovaných práv-
nych inštitútov a tiež vedeckej literatúry, o kto-
rú sú na mnohých miestach vybrané rozhodnu-
tia obohatené.

Judikatúra vo veciach potravinového práva, 
s podtitulom naznačujúcim zameranie na úrad-
né kontroly potravín, je aktuálnou publikáciou, 
zaujímavou predovšetkým pre advokátov, sud-
cov, zamestnancov verejnej správy aj širšiu od-
bornú verejnosť. Je aj potrebným príspevkom 
k pochopeniu zložitých systémov postihu za 
správne delikty. 
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