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Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) je jedným z orgánov dohľadu, ktorý má 

právomoc a povinnosť kontrolovať pyrotechnické výrobky (ďalej len „PV). Na základe tejto 

skutočnosti SOI záverom roka 2019 vykonala kontrolu, zameranú na dodržiavanie požiadaviek 

uvádzania, distribúcie a predaja PV. Vykonaná kontrola PV kategórií F1, F2, F3, P1 a T1 bola 

zameraná na dodržiavanie nasledovných právnych predpisov: 

- zákon 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.“), 

- zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na 

trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 56/2018 Z. z.“), 

- Nariadenie vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu, 

ktoré je implementáciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/29/EÚ 

o harmonizácií zákonov členských štátov týkajúcich sa pyrotechnických výrobkov na trhu 

(ďalej len „NV SR č. 70/2015 Z. z.“), 

- Nariadenie vlády SR č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh (ďalej 

len „NV SR č. 485/2008 Z. z.“), 

- Nariadenie vlády SR č. 398/1999 Z. z. ktorých sa ustanovujú podrobnosti o technických 

požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky (ďalej len  

„NV SR č. 398/1999 Z. z.“). 

 

Dohľad nad obmedzeniami predaja, podmienkami predaja, skladovania a prepravy PV 

všetkých kategórií PV, ktoré sú okrem iného upravené aj zákonom č. 58/2014 Z. z. 

o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, vykonáva Hlavný banský úrad a jemu podriadené Obvodné 

banské úrady.  

Aktuálny právny stav na trhu SR neumožňuje uvádzať na trh PV, ktorých zhoda vlastností bola 

posúdená v zmysle NV SR č. 485/2008 Z. z.  alebo NV SR č. 398/1999 Z. z., ale tieto PV môžu 

byť naďalej predávané na trhu až do uplynutia ich doby spotreby.  

Predmetom kontroly boli PV kategórii F1, F2, F3, P1 a T1 v zmysle § 20 NV SR  

č. 70/2015 Z. z.. Hlavnou úlohou kontrolnej činnosti bolo overiť, či PV, ktoré sú uvedené 

a sprístupnené na trhu spĺňajú požiadavky: 

- na označenie požadovanými údajmi,  

- na označenie CE,  

- majú posúdenú zhodu,  

- majú vydané vyhlásenie o zhode, 

- sú vybavené návodom na používanie. 

 

Zároveň inšpektori SOI vykonávali aj kontroly plnenia základných podmienok predaja 

vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sú v kompetencii SOI. Medzi základné povinnosti 

podnikateľských subjektov patria napr. vydanie dokladu o kúpe a jeho predpísané náležitosti, 

možnosti reklamácie a informácia o alternatívnom riešení sporov, označenie PV predajnou 

cenou, označenie prevádzkovej jednotky a umiestnenie reklamačného poriadku.  
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Výsledky kontroly 

V rámci kontrolnej činnosti zameranej na kontrolu pyrotechnických výrobkov bolo 

prekontrolovaných spolu 89 PJ, pričom bolo vykonaných 90 kontrol. Nedostatky boli zistené 

v 8 PJ, čo predstavuje 8,99 % z celkovo prekontrolovaných PJ.  

 

Graf č. 1 Výsledky kontrol PV 

 

Podrobné výsledky kontrol PV sú uvedené v tabuľke: 

 celkom s nedostatkom 

Počet kontrolovaných PJ/kontrol: 89 PJ/90 8PJ 

Obmedzenie predaja 

celkom  podľa 

druh opatrenia 
počet  

druhov 
hodnota 

povinné opatrenie - zákaz 3 269,00 

dobrovoľné opatrenie 3 190,00 

Opatrenie Nedostatok 
počet  

druhov 
hodnota 

obmedzujúce opatrenia 

dobrovoľné opatrenia 

nesprávne značenie 3 190,00 

chýbajúce návody 2 267,00 

po dobe spotreby  1 2,00 

iné opatrenia: Zistené  nedostatky: počet  

opatrenia na odstránenie 

zistených nedostatkov 

Chýbala informácia o ARS 1 

Chýbal oznam, kde je možné podať oznámenie 

o porušovaní zákona č. 377/2004 Z. z. 
1 

Nesprávny názov výrobku na doklade o kúpe 1 

Chýbajúci údaj na doklade o kúpe – neuvedená 

adresa prevádzky 
3 

Predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzke, 

ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľmi 

neboli odlíšení od spotrebiteľa odevom alebo 

označením 

1 

V čase kontroly nebolo predložené rozhodnutie 

na ochranu zdravia 
1 

podnety počet evidovaných počet šetrených 
počet 

opodstatnených 

spotrebitelia 2 1 0 

8,99%

91,01%
PJ s nedostatkom

PJ bez nedostatku
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Pri 3 druhoch PV uložili inšpektori v zmysle § 27 ods. 1 písm. h) zákona č. 56/2018 Z. z. 

opatrenia, ktorými zakázali sprístupňovanie na trhu do odstránenia zistených nedostatkov: 

- v 1 PJ bol v ponuke a v predaji 1 druh výrobku po uplynutí doby spotreby, 

- v 1 PJ boli v ponuke 2 druhy PV, ktorým chýbal návod na používanie v štátnom jazyku. 

V 1 PJ inšpektori pri 3 druhoch PV, ktoré neboli označené úplným sídlom, miestom podnikania 

alebo adresou výrobcu, v celkovej hodnote 190,00 €, umožnili prijať kontrolovanej osobe 

dobrovoľné opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov. Kontrolovaná osoba prijala 

dobrovoľné opatrenie na odstránenie nedostatkov a stiahla PV z predaja. 

Záväzné pokyny v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 128/2002 Z. z. na odstránenie zistených 

nedostatkov boli uložené v 6 PJ a to z nasledovných dôvodov: 

- neposkytnutá informácia o ARS, 

- v priestoroch prevádzkarne sa nenachádzal žiaden oznam s informáciou, kde a na ktorých 

kontrolných orgánoch je možné podať oznámenie o porušovaní zákona č. 377/2004 Z. z.  

o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- nesprávny názov výrobku na doklade o kúpe, 

- chýbajúci údaj na doklade o kúpe výrobku (chýbala adresa prevádzkarne), 

- zamestnanec nebol od spotrebiteľov odlíšený odevom ani označením, 

- nebolo predložené rozhodnutie na ochranu zdravia. 

 

Záver 

Vzhľadom na rizikovosť sortimentnej skupiny pyrotechnické výrobky, SOI vykonáva 

každoročne v závere roka celoslovenské kontroly PV v oblasti dodržiavania právnych 

predpisov pri predaji zábavnej pyrotechniky.  

 

Výsledky celoslovenskej kontroly za rok 2019 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi 

preukazujú výrazné zlepšenie. V rokoch 2017 bolo zistených 18,7 % PJ a v roku 2018 až 

21,62% PJ s nedostatkami. Za rok 2019 bolo prekontrolovaných spolu 89 PJ, pričom nedostatky 

boli zistené v 8 PJ, čo predstavuje 8,99 %. Vzhľadom na túto skutočnosť môžeme konštatovať, 

že výsledky za rok 2019 vykazujú výrazné zlepšenie podnikateľských subjektov v dodržiavaní 

právnych predpisov pri uvádzaní, distribúcií a predaji PV na trhu SR. 

 

Graf č. 2 Porovnanie PJ s nedostatkami v rokoch 2017-2019 
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Z výsledkov kontrol PV vyplýva, že medzi najpočetnejšie nedostatky pri predaji PV patria 

nesprávne značenie výrobkov, chýbajúce návody na použitie v štátnom jazyku a chýbajúci údaj 

na doklade o kúpe výrobku.  

 

V 2 PJ sa v ponuke spotrebiteľom nachádzalo 8 druhov PV, ktorých zhoda vlastností bola 

posúdená v zmysle NV SR č. 485/2008 Z. z., pričom neboli zistené žiadne nedostatky 

a výrobkom je umožnený dopredaj až do uplynutia ich doby spotreby. 

 

Záverom je nutné konštatovať, že opatrenia SOI pri kontrole PV sú obmedzené len na kontrolu 

technických požiadaviek a všeobecných podmienok predaja v kategórii F1, F2, F3,  

T1, P1. Neporovnateľne širšie kompetencie má Hlavný banský úrad a jemu podriadené 

Obvodné banské úrady, ktoré sú oprávnené kontrolovať okrem technických požiadaviek  

a bezpečnosti PV kategórie F4, T2, a P2 aj podmienky predaja, skladovania a prepravy  

a obmedzení predaja PV prostredníctvom internetového obchodu ako aj časového obmedzenia 

predaja PV všetkých kategórii, ktoré upravuje zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, 

výbušných predmetoch a munícii o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

Prijaté opatrenia: 

1. Zo všetkých uskutočnených kontrol PV boli inšpektormi SOI spísané inšpekčné 

záznamy a pri zistení nedostatkov boli vydané záväzné pokyny na ich odstránenie. 

2. Inšpektori umožnili 1 kontrolovanej osobe pri 3 druhoch PV v celkovej hodnote  

190,00 € prijať dobrovoľné opatrenie, že nebudú ďalej predávať a distribuovať 

predmetné výrobky do odstránenia zistených nedostatkov. 

3. U 2 kontrolovaných PJ pri 3 druhoch PV v celkovej hodnote 269,00 € uložili inšpektori 

v zmysle § 27 ods. 1 písm. h) zákona č. 56/2018 Z. z. opatrenia, ktorými zakázali 

sprístupňovanie na trhu do odstránenia zistených nedostatkov. 

4. V 6 PJ inšpektori SOI nariadili záväzným pokynom kontrolovanej osobe podľa § 6  

ods. 1 písm. c) zákona č. 128/2002 Z. z. odstrániť zistený nedostatok v oblasti 

dodržiavania všeobecných podmienok predaja. 


