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Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) v zmysle § 135 ods. 6 zákona  

č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) ako orgán trhového dohľadu nad dodržiavaním 

povinností hospodárskych subjektov, ktoré uvádzajú alebo sprístupňujú na trhu vozidlá, ich 

systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, uskutočnila v mesiacoch apríl  

a máj 2019 celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na kontrolu výstražných trojuholníkov. 

 

Cieľom bolo preveriť dodržiavanie povinností hospodárskych subjektov, ktoré uvádzajú alebo 

sprístupňujú na trhu SR výstražné trojuholníky používané v motorových vozidlách v zmysle 

§ 22 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Predmetom kontroly boli výstražné trojuholníky určené do motorových vozidiel kategórie M, 

N, T, C a PS, ktoré sú uvádzané, sprístupnené na trhu v SR a ponúkané na predaj spotrebiteľovi. 

 

Obsahom kontroly bola vizuálna kontrola výstražných trojuholníkov, kontrola technických 

požiadaviek zameraných na ich bezpečnosť a kontrola plnenia dodržiavania povinností 

hospodárskych subjektov, ktoré uvádzajú na trh, alebo sprístupňujú na trhu výstražné 

trojuholníky v zmysle § 22 ods. 6 zákona č. 106/2018 Z. z., podľa ktorého sú povinní: 

 

 preukázať orgánu dohľadu nad trhom, že predávaný alebo ponúkaný systém má udelené 

typové schválenie, 

 preukázať orgánu dohľadu nad trhom, že predávaný alebo ponúkaný systém  

je opatrený značkou typového schválenia EÚ alebo vnútroštátnym typovým schválením. 

 

(Výstražný trojuholník, ktorý musí byť súčasťou povinnej výbavy v motorových vozidlách, sa  

v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. označuje ako samostatná technická jednotka.) 

 

Objektmi kontroly boli výrobcovia, ich splnomocnenci, dovozcovia a distribútori, ktorí 

uskutočňujú predaj výstražných trojuholníkov.  

 

 

Výstražný trojuholník je zariadenie tvarom rovnostranného trojuholníka, skladajúceho sa zo 

samostatného odrazového zariadenia a samostatného fluorescenčného materiálu, alebo len zo 

samostatného fluorescenčného materiálu. 

 

Vozidlá v cestnej premávke musia byť vybavené povinnou výbavou v zmysle § 44 ods. 14 

zákona č. 106/2018 Z. z.,  ktorého súčasťou je aj výstražný trojuholník pre kategórie vozidiel 

M, N, T, C, a PS, v zmysle § 25 vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z. Na trhu SR sa v súčasnosti 

môžu uvádzať a sprístupňovať výstražné trojuholníky schválené len v zmysle EHK OSN č. 27. 

 

 

Každý výstražný trojuholník, schválený podľa predpisu EHK OSN č. 27, musí byť označený: 

 obchodnou značkou alebo ochrannou známkou výrobcu, ktorou musí byť opatrený 

výstražný trojuholník ako aj jeho ochranný obal, 

 homologizačnou značkou, ktorá musí byť umiestnená na výstražnom trojuholníku alebo 

jeho ochrannom obale 
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a musí spĺňať bezpečnostné požiadavky v zmysle vyššie uvedeného EHK predpisu a musí mať 

udelené typové schválenie, ktoré musí na požiadanie orgánu dohľadu vedieť predložiť. 

 

Výsledky kontrolnej akcie 

 

Inšpektori SOI v sledovanom období  vykonali celkovo 153 kontrol, pri ktorých kontrolovali 

dodržiavanie ustanovení § 22 ods. 6 písm. a), b) zákona č. 106/2018 Z. z. u 152 distribútorov 

(pričom v zmysle platnej legislatívy sa pod pojmom distribútor rozumie aj predávajúci)  

a 1 dovozcu.  

Nedostatky boli zistené v 30 prevádzkových jednotkách (ďalej len „PJ“), čo predstavuje 19,60 

% z celkového počtu kontrolovaných PJ.  

Spolu bolo prekontrolovaných 12 druhov výstražných trojuholníkov v celkovom počte  

291 kusov.  

 

 

Počet prekontrolovaných výstražných trojuholníkov v rámci 

pôsobnosti jednotlivých inšpektorátov SOI: 

Bratislava 36 ks 

Trnava 19 ks 

Trenčín 47 ks 

Nitra 18 ks 

Žilina 25 ks 

Banská Bystrica 80 ks 

Prešov 9 ks 

Košice 57 ks 

 

 

Kontrola značenia  

4 druhy výstražných trojuholníkov spĺňali požiadavky EHK OSN č. 27, 

1 druh výstražného trojuholníka mal uvedenú rozdielnu značku výrobcu na obale ako na 

samotnom výstražnom trojuholníku, 

4 druhy výstražných trojuholníkov neboli označené obchodnou značkou alebo ochrannou 

známkou výrobcu na výstražnom trojuholníku, 

1 druh výstražného trojuholníka nebol označený obchodnou značkou alebo ochrannou 

známkou výrobcu na obale výstražného trojuholníka, 

1 druh výstražného trojuholníka nebol označený homologizačnou značkou.  

 

Na trhu SR bolo zistených celkom 7 druhov výstražných trojuholníkov, ktoré neboli v súlade 

s predpisom EHK OSN č. 27. Inšpektori SOI opatrením zakázali ich dodávku alebo predaj do 

vykonania nápravy v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole 

vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len  „zákon  č.  128/2002  Z.  z.“). 
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Graf č. 1 Grafické znázornenie nedostatkov zistených pri vizuálnej kontrole výstražných 

trojuholníkov 

 
Z grafického znázornenia vyplýva, že až 66 % podiel kontrolovaných výstražných trojuholníkov 

nie je v súlade s predpisom EHK OSN č. 27.  

 

Výstražný trojuholník s homologizačným číslom E27 27R 031004 bol už v roku 2018 

vyhlásený za nebezpečný a notifikovaný v systéme RAPEX. Tento druh nebezpečného 

výstražného trojuholníka bol zistený v ponuke pre spotrebiteľa v 9 PJ v celkovom počte 31 

kusov, čo predstavuje 5,88 % z celkového počtu kontrolovaných PJ. Na všetky tieto výstražné 

trojuholníky boli inšpektormi SOI vydané opatrenia, zakazujúce predaj a ich ďalšiu distribúciu. 

Súčasne boli uložené záväzné pokyny na stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu a povinnosť 

informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku. 

 

Kontrola technickej dokumentácie 

Na každý druh výstražného trojuholníka inšpektori SOI žiadali hospodársky subjekt, ktorý 

uvádza na trh alebo sprístupňuje na trhu tieto výrobky, preukázať v zmysle § 22 ods. 6 písm. a) 

zákona č. 106/2018 Z. z., že majú udelené typové schválenie. Typové schválenie sa preukazuje 

osvedčením o typovom schválení vydaným typovým schvaľovacím orgánom, ktorý potvrdzuje, 

že typ výstražného trojuholníka spĺňa požiadavky ustanovené na schvaľovací postup  

a technické požiadavky. Vzhľadom na vyššie uvedené toho času prebieha kontrola týchto 

dokumentov. 

 

Kontrola technických vlastností 

Počas kontrolnej akcie bolo inšpektormi SOI, za účelom overenia technických vlastností  

v zmysle predpisu EHK OSN č. 27, odobratých z priamej ponuky pre spotrebiteľov 6 druhov 

výstražných trojuholníkov. Overenie  technických vlastností 5 druhov odobratých vzoriek je 

v štádiu testovania akreditovaným laboratóriom. Po prijatí výsledkov skúšok a vykonaní 

analýzy rizika vplyvu zistených nedostatkov na právom chránené záujmy spotrebiteľa budú 

tieto informácie zverejnené na stránke www.soi.sk.  
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Zistený nebezpečný 1 druh výstražného trojuholníka je už zverejnený na internetovej stránke 

SOI v sekcii nebezpečné výrobky a v najbližšej dobe bude oznámený do medzinárodného 

informačného systému RAPEX pre nebezpečné výrobky. 

 

Záver 

 

Účelom kontrolnej akcie bolo podrobne vizuálne skontrolovať správnosť značenia  

a zmonitorovať súčasnú ponuku a predaj výstražných trojuholníkov na trhu SR, ktoré sú 

súčasťou povinnej výbavy v zmysle § 25 vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z. a musia byť 

schválené podľa predpisu EHK OSN č. 27.  

 

Negatívne zistenia už počas vizuálnej kontroly pri 12 druhoch výstražných trojuholníkov 

kontrolovaných na trhu SR, potvrdili účelnosť a opodstatnenosť kontrolnej akcie, pri ktorej 

bolo zistené nesprávne značenie, neúplné označenie alebo úplne bez označenia výstražných 

trojuholníkov a ich obalu údajmi v zmysle EHK OSN č. 27. Prevažná väčšina výstražných 

trojuholníkov pochádzala z tretích krajín, ktoré boli typovo schválené v Spojenom kráľovstve, 

alebo v Holandsku a boli uvedené na trh v Českej republike.  

 

Výsledky celoslovenskej kontrolnej akcie poukazujú na zarážajúcu skutočnosť, keď až 66 % 

kontrolovaných výstražných trojuholníkov je nezhodných s predpisom EHK OSN č. 27. Túto 

skutočnosť potvrdzuje ďalší fakt, keď do dnešného dňa všetky výstražné trojuholníky odobrané 

z trhu SR, na ktorých bola preverovaná bezpečnosť v akreditovanom laboratóriu, boli 

vyhodnotené ako nebezpečné so závažným rizikom. 

V súčasnej dobe preverenie bezpečnosti ďalších 5 výstražných trojuholníkov prostredníctvom 

akreditovaného laboratória stále prebieha a výsledky budú známe až v nasledujúcom období.   

 

Opatrenia 

1. Z každej vykonanej kontroly boli inšpektormi SOI spísané inšpekčné záznamy a pri zistení 

nedostatkov boli vydané záväzné pokyny na ich odstránenie.  

 

2. Podľa § 6 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 128/2002 Z. z. boli vydané opatrenia, ktorými bol 

zakázaný predaj a distribúcia 7 druhov výrobkov do odstránenia zistených nedostatkov.  

  

3. V prípade 2 zistených nebezpečných výrobkov boli uložené opatrenia na ochranu trhu - zákaz 

ich predaja a distribúcie, stiahnutie nebezpečného výrobku z trhu a povinnosť informovať 

spotrebiteľov  o týchto nebezpečných výrobkoch, vrátane možnosti vrátenia kúpnej ceny 

výrobku.  
 

4.  SOI pred uložením obmedzujúcich opatrení na ochranu trhu, v zmysle čl. 21 Nariadenia EP 

a Rady č. 765/2008, informovala príslušný hospodársky subjekt so sídlom v EÚ, uvedený 

na výrobku, o zámere ich uložiť. 

 

5.  SOI informovala, v zmysle § 153 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, typový schvaľovací úrad, ktorý udelil 

typové schválenie o 1 nebezpečnom výrobku. 

 


