
Oznamovacia povinnosť v zmysle zákona č. 89/2016 Z. z. o výrobe, 

označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
V súvislosti s prijatím zákona č. 367/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  

č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2019 Z. z. a ktorým sa mení  

a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, vzniká oznamovacia povinnosť výrobcov, dovozcov 

alebo distribútorov nikotínových vrecúšok. 

 

V zmysle § 15a ods. 1 zákona č. 89/2016 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2023: 

„Výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku je povinný 

zaslať Slovenskej obchodnej inšpekcii oznámenie o každom výrobku, ktorý chce uviesť  

na trh. Toto oznámenie sa predkladá v elektronickej podobe najneskôr tri mesiace  

pred predpokladaným uvedením na trh. Nové oznámenie sa predkladá pri každej zmene 

nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku, pri ktorej dochádza k zmene údajov oznámených 

podľa odseku 2 písm. b) až d), najneskôr jeden mesiac pred uvedením výrobku s takouto 

zmenou na trh.“ 

 

Podľa § 15a ods. 2 zákona č. 89/2016 Z. z. oznámenie obsahuje: 

a) názov a kontaktné údaje výrobcu, dovozcu alebo distribútora, 

b) zoznam všetkých zložiek obsiahnutých vo výrobku, 

c) dostupné toxikologické údaje týkajúce sa zložiek podľa písmena b), najmä vzhľadom  

na ich účinky na zdravie spotrebiteľov pri konzumácii a návykový účinok, 

d) informácie o dávkach nikotínu a jeho vstrebávaní pri konzumácii za obvyklých alebo 

odôvodnene predvídateľných podmienok, 

e) vyhlásenie, že výrobca, dovozca alebo distribútor je zodpovedný za kvalitu a bezpečnosť 

výrobku pri jeho uvedení na trh a pri používaní za obvyklých a odôvodnene 

predvídateľných podmienok, a 

f) plánovaný dátum uvedenia na trh. 

 

Uvedené oznámenie výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok poskytne 

Slovenskej obchodnej inšpekcii e-mailom na adresu:  

oznamenie.vrecuska@soi.sk  

 

Uvedené oznámenie môže výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok 

poskytnúť Slovenskej obchodnej inšpekcii aj zaslaním do elektronickej schránky Ústredného 

inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave prostredníctvom portálu 

www.slovensko.sk. 

 

 

mailto:oznamenie.vrecuska@soi.sk
http://www.slovensko.sk/


Upozornenie! 

V zmysle § 21b ods. 1 a ods. 2 zákona č. 89/2016 Z. z., prechodných ustanovení k úprave 

účinnej od 1. januára 2023: 

„Oznámenia podľa § 15a ods. 1 vo vzťahu k výrobkom uvedeným na trh pred účinnosťou 

tohto zákona sú výrobcovia, dovozcovia alebo distribútori nikotínových vrecúšok bez obsahu 

tabaku povinní zaslať Slovenskej obchodnej inšpekcii najneskôr do jedného mesiaca po 

nadobudnutí účinnosti tohto zákona. 

Spotrebiteľské balenie nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku vyrobené alebo uvedené  

na trh pred účinnosťou tohto zákona možno uvádzať na trh do 31.decembra 2023.“ 

 

 

Poznámka 

Zároveň uvádzame, že uvedená e-mailová adresa neslúži na oznamovanie informácií o systéme overovania veku 

v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov. 

 

Podľa stanoviska Ministerstva zdravotníctva SR: „Predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené  

na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov, nikotínových vrecúšok a elektronických 

cigariet na diaľku je možný len v prípade, ak predajca používa systém overovania veku, pomocou ktorého možno 

v čase predaja overiť, či kupujúci spĺňa požiadavku minimálneho veku 18 rokov, a poskytne Slovenskej 

obchodnej inšpekcii podrobné informácie o systéme overovania veku a jeho fungovaní, pričom predajca 

poskytne Slovenskej obchodnej inšpekcii  informácie o systéme overovania veku a jeho fungovaní až pri 

výkone kontroly.“ 


