
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,  ktorí  uvádzajú  alebo  sprístupňujú  na  trhu  vozidlá,  ich
systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, uskutočnila v mesiacoch február, marec,
september  a  október  2020  celoslovenskú  kontrolnú  akciu  zameranú  na  kontrolu  výstražných
trojuholníkov, ktoré musia byť súčasťou povinnej výbavy motorových vozidiel.

Cieľom kontrolnej akcie bolo  preveriť dodržiavanie povinností hospodárskych subjektov, ktoré
uvádzajú alebo sprístupňujú na trhu SR výstražné trojuholníky používané v motorových vozidlách
v zmysle § 22 ods. 4a 7 zákona č.  106/2018 Z. z.  o prevádzke vozidiel v cestnej premávke  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmetom kontroly boli výstražné trojuholníky pre kategórie motorových vozidiel M, N, T, C, 
a PS, sprístupnené na trhu SR, ponúkané a predávané spotrebiteľovi:

- samostatne,
- ktoré sú súčasťou výbavy nového vozidla, 
- ktoré sú súčasťou tašiek povinnej výbavy pre kategórie M1, N1.

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. 4 a 7 zákona č. 106/2018 Z. z., podľa ktorého sú povinní:

 preukázať orgánu dohľadu nad trhom, že predávaná alebo ponúkaná samostatná technická
jednotka:

- má udelené osvedčenie o typovom schválení,

- je vyrobená v súlade s udeleným schválením,

- osvedčenie  o  typovom  schválení  je  v  súlade  s  príslušným  regulačným  aktom  
(EHK OSN č. 27),

- je opatrená značkou typového schválenia,  údajom alebo iným symbolom s označením,
ktoré vyžaduje príslušný regulačný akt, 

- má pripojený návod na obsluhu,

- osvedčenie  o  typovom  schválení  nebolo  odňaté  alebo  zrušené  orgánom  typového
schválenia z dôvodu, že samostatná technická jednotka nespĺňa podmienky predpisu EHK
OSN č. 27 alebo ohrozuje verejný záujem na bezpečnosti a zdraví,

- poskytnúť orgánu dohľadu nad trhom informácie, ktoré sa týkajú ich pôvodu.

Výstražný trojuholník, ktorý musí byť súčasťou povinnej výbavy motorových vozidiel, v zmysle
zákona č. 106/2018 Z. z. sa 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.
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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,

 musí spĺňať technické požiadavky v zmysle uvedeného EHK predpisu a súčasne musí mať
udelené typové schválenie.

Výsledky kontrolnej akcie

Inšpektori  SOI  v sledovanom  období  vykonali  celkovo  166  kontrol, pri  ktorých  kontrolovali
dodržiavanie ustanovení  §  22 zákona č.  106/2018 Z.  z.  u 163  distribútorov (pričom v zmysle
platnej legislatívy sa pod pojmom distribútor rozumie aj predávajúci) a 3 dovozcov. 

Nedostatky boli zistené v 16 prevádzkových jednotkách (ďalej len„PJ“), čo predstavuje  9,63 %
z celkového počtu kontrolovaných PJ. 
Spolu  bolo  prekontrolovaných  13  druhov výstražných  trojuholníkov  v celkovom  počte  210
kusov. 

Tabuľka č. 1: Počet prekontrolovaných výstražných trojuholníkov v rámci pôsobnosti
jednotlivých inšpektorátov SOI

Inšpektorát
SOI

Počet
prekontrolovaných

výstražných
trojuholníkov

Počet
prekontrolovaných
druhov výstražných

trojuholníkov *

Počet prekontrolovaných
druhov výstražných

trojuholníkovs nedostatko
m*

Bratislava 28 ks 8 druhov 3 druhy
Trnava 55 ks 4 druhy 1 druh 
Trenčín 4 ks 3 druhy 5 druhov 

Nitra 18 ks 4 druhy 1 druh
Žilina 41 ks 7 druhov 3 druhy

Banská
Bystrica

27 ks 5 druhov 3 druhy

Prešov 10 ks 1 druh 0 druhov
Košice 27 ks 1 druh 0 druhov

*niektoré  druhy  kontrolovaných  výstražných  trojuholníkov  sa  v jednotlivých  inšpektorátoch
opakovali 

Kontrola značenia
3 druhy výstražných trojuholníkov spĺňali požiadavky EHK OSN č. 27,
4  druhy  výstražných  trojuholníkov  neboli  označené  obchodnou  značkou  alebo  ochrannou
známkou výrobcu na výstražnom trojuholníku,
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2 druhy výstražného trojuholníka neboli označené obchodnou značkou alebo ochrannou známkou
výrobcu na obale výstražného trojuholníka.

Na trhu SR bolo zistených celkom 6 druhov výstražných trojuholníkov, ktoré neboli  v  súlade
s predpisom EHK OSN č. 27. V dvoch prípadoch išlo o viacej súbežne zistených nedostatkov na
jednom druhu výstražného trojuholníka. Inšpektori SOI opatrením zakázali  ich dodávku alebo
predaj do vykonania nápravy v zmysle § 152 ods. 6 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.

Kontrola nebezpečných výstražných trojuholníkov v systéme RAPEX

Na trhu SR v ponuke pre spotrebiteľa, bolo inšpektormi SOI nájdených 6 druhov nebezpečných
výstražných trojuholníkov, ktoré boli v čase kontroly notifikované v systéme RAPEX: 
- FuDing s číslom typového schválenia E4 27R 032734 v 4 PJ – 7 ks v hodnote 105,17 €,
- JM s číslom typového schválenia E27 27R 031004 v 1 PJ – 6 ks v hodnote 25 €,
- JM s číslom typového schválenia E11 27R 033971 v 1PJ – 20 ks v hodnote 239 €,
- YD KL-D7 s číslom typového schválenia E9 27R 034054 v 1 PJ – 1 ks v hodnote 5,80 €,
- PLASTAR s  číslom typového  schválenia  E3  27R 03112267 v 2  PJ  –  15  ks  v hodnote  

81,85 €,
-  s číslom typového schválenia E11 27R 033977 v 1 PJ – 14 ks v hodnote 98 €.

Uvedené nebezpečné výstražné trojuholníky boli  zistené v ponuke pre spotrebiteľa samostatne
alebo ako súčasť tašiek povinnej výbavy vozidla v 10 PJ v celkovom počte 63 kusov v hodnote
554,82  €,  čo  predstavuje62,5  %  z  kontrolovaných  PJ  s  nedostatkom. Z toho  až  4  druhy
výstražných trojuholníkov boli súčasťou tašiek povinnej výbavy v  7 PJ,  čo predstavuje  70 %
z celkového počtu PJ,  kde bol nájdený nebezpečný výrobok. 
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. 

Graf č. 1 Grafické znázornenie nedostatkov zistených prikontrole výstražných trojuholníkov
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Z grafického   znázornenia   vyplýva,   že   až   82   %   podiel   kontrolovaných   výstražných
trojuholníkov nie je v súlade s predpisom EHK OSN č. 27. 

Kontrola technickej dokumentácie
Inšpektori SOI žiadali pri kontrolách preukázanie typového schválenia výstražných trojuholníkov
v zmysle  §  22  ods.  7  písm.  b)  zákona  č.  106/2018  Z.  z.  V prípade  2  druhov  výstražných
trojuholníkov  kontrolovaný  hospodársky  subjekt  ani  po  opakovaných  výzvach  nepredložil
osvedčenie o typovom schválení, vydané typovým schvaľovacím orgánom, ktorý by potvrdzoval,
že typ výstražného trojuholníka v dobe schválenia spĺňal požiadavky ustanovené na schvaľovací
postup a technické požiadavky, preto musela byť ďalšia ponuka a predaj týchto trojuholníkov
zakázaná. 

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. Z toho 1 druh výstražného trojuholníka bol súčasťou tašky povinnej
výbavy.  Výsledky skúšok potvrdili, že z 6 druhov výstražných trojuholníkov nebolo v súlade 
s uvedeným predpisom všetkých 6 druhov (100 %), pričom až 5 druhov (83,33 %) výstražných
trojuholníkov  bolo  vyhodnotených  ako  nebezpečné  výrobky  so  závažným rizikom ohrozenia
zdravia. Pri jednom nezhodnom výrobku výrobca identifikoval a dobrovoľne odstránil nedostatok,
pridaním k hrúbke  ramien  výstražného  trojuholníka 20  %, čo  má  pozitívny  vplyv  na  tuhosť
výstražného trojuholníka a tým priamy efekt na jeho ohnutie, prípadne pootočenie počas skúšky
na  stabilitu  proti  vetru.  V jednom  prípade  výrobca  už  počas  preverovania  bezpečnosti
identifikoval možné riziko a prijal dobrovoľné opatrenie na ochranu trhu a stiahol výrobok z trhu.

Skúšaním technických vlastností výstražných trojuholníkov, odobratých samostatne alebo ako
súčasť tašiek povinnej výbavy v zmysle predpisu EHK OSN č. 27 akreditovaným laboratóriom
Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. bolo zistené, že:

 pri  všetkých  5  nebezpečných  výrobkoch došlo  pri  skúške  stability  proti  vetru
k prevráteniu  výstražného  trojuholníka  už  pri  minimálnom  tlaku.  V týchto  prípadoch  za
zníženej  viditeľnosti  hrozí  reálne  nebezpečenstvo  zranenia  osoby,  ktorá  sa  nachádza  za
výrobkom, alebo v jeho blízkosti, iným dopravným prostriedkom,

 pri 2 nebezpečných výrobkoch nevyhovelo predpisu vo fotometrickej skúške, kde hodnoty
svietivosti  odrazeného  osvetlenia  nedosahovali  ani  minimálne  požiadavky  stanovené
predpisom.  Tento  nedostatok  spôsobuje  zníženú  viditeľnosť  výstražného  trojuholníka
používaného  v cestnej  premávke,  následkom  čoho  je  skrátený  reakčný  čas  vodiča
motorového vozidla, čo môže spôsobiť vznik dopravnej kolízie s možným ohrozením života
a zdravia,

 pri  2 nebezpečných výrobkoch sa  pri  skúške  odolnosti  na palivá  výstražný trojuholník
rozleptal alebo zdeformoval, bez možnosti jeho ďalšieho použitia. 

3  druhy  nebezpečných  výstražných  trojuholníkov  sú  v súčasnosti  zverejnené  na  internetovej
stránke  SOI  v sekcii  nebezpečné  výrobky  https://www.soi.sk/sk/Nebezpecnevyrobky/Narodny-
trh-SR.soi a taktiež  oznámené  do  medzinárodného  informačného  systému  RAPEX  pre
nebezpečné výrobky.  1 druh  výstražného trojuholníka bude po došetrení v celom distribučnom
reťazci,  oznámený  do  medzinárodného  informačného  systému  RAPEX ako  aj  uverejnený  na
webovej stránke SOI. Na 1 druh nebezpečného výrobku výrobca prijal dobrovoľné opatrenie a je
zverejnené dôležité bezpečnostné upozornenie o odstránení nedostatku. 
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Záver

Účelom  reaktívnej  kontrolnej  akcie  bolo  zmonitorovať  súčasný  stav,  podrobne  vizuálne
skontrolovať  správnosť  značenia,  zmonitorovať  súčasnú  ponuku  a predaj  výstražných
trojuholníkov na trhu SR, ponúkaných aj ako súčasť tašiek povinnej výbavy.
Po  negatívnych  zisteniach  z  predchádzajúcich  kontrolných  akcií  sa  nepotvrdila  prognóza
priaznivejšieho trendu, kde až 82 % podiel kontrolovaných výstražných trojuholníkov nebol v
súlade  s  predpisom  EHK  OSN  č.  27  a až  100  %  odobratých  z trhu  za  účelom  preverenia
bezpečnosti nevyhovelo uvedenému predpisu.

Negatívne  zistenia  už  počas  vizuálnej  kontroly  pri  9  druhoch výstražných  trojuholníkov
kontrolovaných  na  trhu  SR,  potvrdili  účelnosť  a opodstatnenosť  kontrolnej  akcie,  pri  
6 druhoch, na ktorých bolo zistené neúplné označenie alebo úplne bez označenia výstražných
trojuholníkov a ich obalu údajmi v zmysle EHK OSN č. 27.
Výsledky celoslovenskej kontrolnej akcie poukazujú na zarážajúcu skutočnosť, že až v 10 PJ bola
zistená ponuka nebezpečného výstražného trojuholníka notifikovaného v systéme pre nebezpečné
výrobky – RAPEX.  Z toho až v 7 PJ boli  4 druhy nebezpečných trojuholníkov zabalených do
tašiek povinných výbav. Je zjavné, že nebezpečné výstražné trojuholníky hospodárske subjekty
prevažne ponúkajú v taškách povinných výbav, a to priamo v prevádzkarniach alebo ako súčasť
nového vozidla. Výsledky celoslovenskej kontrolnej akcie poukazujú na zarážajúcu skutočnosť,
že až 82 % vizuálne kontrolovaných výstražných trojuholníkov je nezhodných s predpisom EHK
OSN č. 27. Túto skutočnosť potvrdzuje aj alarmujúce zistenie, keď všetky odobraté výstražné
trojuholníky  nevyhoveli  predpisu  EHK  OSN  č.  27  (100  %) a  až  83,33  % výstražných
trojuholníkov bolo vyhodnotených ako nebezpečné so závažným rizikom ohrozenia zdravia.

Početnosť  a charakter  negatívnych  zistení  sa  stáva  v  čoraz  väčšej  miere  vysoko  rizikovým
faktorom  pri  týchto  výrobkoch,  kde je  nevyhnutné,  aby  každý  výstražný  trojuholník  ako
bezpečnostný  prvok  z hľadiska  bezpečnosti  v  cestnej  premávke  a z nich  vyplývajúceho
nebezpečenstva ohrozenia života a zdravia spotrebiteľov  spĺňal požiadavky predpisu EHK OSN
č.27.  Z tohto  dôvodu sa  bude  SOI  aj  naďalej  vo  zvýšenej  miere  venovať  kontrole  značenia,
kontrole  súvisiacej  technickej  dokumentácie  a najmä vyhľadávaniu  nebezpečných  výstražných
trojuholníkov na trhu SR, ktoré sú v súčasnosti notifikované v systéme RAPEX.

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 § 152 ods. 6 zákona č. 106/2018 Z. z. boli vydané opatrenia, ktorými bolo zakázané do
vykonania nápravy uvádzanie na trh alebo sprístupňovanie na trhu 5 druhov výrobkov.

3. V prípade 4 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.  Pri  6  druhoch  nájdených  nebezpečných  výrobkov,  ktoré  sú  notifikované  v informačnom
systéme  RAPEX,  boli  uložené  opatrenia  na  ochranu  trhu  -  zákaz  ich  predaja,  stiahnutie
nebezpečného výrobku z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov  o týchto nebezpečných
výrobkoch, vrátane možnosti vrátenia kúpnej ceny výrobku.
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5. SOI pred uložením obmedzujúcich opatrení na ochranu trhu, v zmysle čl. 21 Nariadenia EP
a Rady  č.  765/2008,  informovala  v 4  prípadoch  príslušné  hospodárske  subjekty  so  sídlom
v EÚ, uvedené na výrobkoch, o zámere ich uložiť.

6. V 3 prípadoch 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 typové schvaľovacie
úrady, ktoré udelili typové schválenie o nebezpečných výrobkoch.

7. 3 druhy nebezpečných výstražných trojuholníkov SOI notifikovala do medzinárodného 
informačného systému RAPEX pre nebezpečné výrobky a v prípade  1 druhu  nebezpečného
výstražného  trojuholníka,  je  SOI  pripravená  po  došetrení  v celom  distribučnom  reťazci
notifikovať do medzinárodného informačného systému RAPEX pre nebezpečné výrobky.

8. V 1 prípade výrobca dobrovoľne stiahol 1 druh nebezpečného výrobku už v čase šetrenia a toto 
dobrovoľné opatrenie je v súčasnosti zverejnené na stránke www.soi.sk. 
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