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Informácia o výsledkoch kontroly zákazu predaja tabakových výrobkov 

osobám mladším ako 18 rokov 
 

 

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) uskutočnila v období od 15.08.2022  

do 09.09.2022 celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na kontrolu zákazu predaja tabakových 

výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. 

 

Zákaz predávať tabakové výrobky, výrobky, ktoré 

sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, 

bezdymové tabakové výrobky a elektronické 

cigarety osobám mladším ako 18 rokov, vyplýva  

z § 6 ods. 3 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane 

nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o ochrane 

nefajčiarov“). Povinnosť odoprieť predaj 

tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových 

tabakových výrobkov a elektronických cigariet osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov, je 

upravená v § 6 ods. 4 zákona o ochrane nefajčiarov. 

 

Kontrolná akcia bola realizovaná v spolupráci s gestormi projektu spoločenskej zodpovednosti 

NA VEKU ZÁLEŽÍ, ktorého cieľom je zamedzenie predaja tabakových výrobkov a výrobkov 

určených na fajčenie neobsahujúcich tabak osobám mladším ako 18 rokov.  

 

Objektmi kontroly boli prevádzkové jednotky (ďalej len „PJ“) rozdelené do štyroch skupín:  

1) trafiky a novinové stánky v exteriéri, 

2) trafiky a novinové stánky v interiéri nákupných centier, 

3) čerpacie stanice, a 

4) iné PJ (potraviny, pohostinstvá, ...). 

 

Osoby mladšie ako 18 rokov, ktoré sa kontrol zúčastnili, boli rozdelené do dvoch vekových 

kategórií, a to do kategórie maloletých (11 – 14 rokov), t. j. osoby ktoré dovŕšili vek 11 rokov 

a nedovŕšili vek 15 rokov a kategórie mladistvých (15 - 18 rokov), t. j. osoby ktoré dovŕšili vek 

15 rokov a nedovŕšili vek 18 rokov.   

 

 

Výsledky kontroly 
 

V rámci kontrolnej akcie bolo prekontrolovaných celkovo 604 PJ. Z celkového počtu kontrol 

bolo 114 kontrol vykonaných v trafikách a novinových stánkoch v exteriéri, 77 kontrol  

v trafikách a novinových stánkoch v interiéri nákupných centier, 88 kontrol na čerpacích 

staniciach a 325 kontrol bolo vykonaných v iných PJ (potraviny, pohostinstvá, ...). 

 

Z vykonaných 604 kontrolných nákupov (ďalej len „KN“), v ktorých boli osobami mladšími 

ako 18 rokov požadované tabakové výrobky (ďalej len „TV“), boli tieto odpredané  
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v 131 prípadoch, čo predstavuje 21,69 %. Vo všeobecnosti je teda možné konštatovať, že 

k odpredaju TV osobám mladším ako 18 rokov došlo v každom piatom prípade. 

 

Graf č. 1 – Percentuálne vyjadrenie vykonaných kontrol v závislosti od typu PJ 

 
 

 

Z celkového počtu 131 prípadov protizákonne odpredaných TV: 

 v 15 prípadoch, čo predstavuje 11,45 %, išlo o odpredaj TV maloletému vo vekovej 

kategórii 11 – 14 rokov, 

 v 116 prípadoch, čo predstavuje 88,55 %, išlo o odpredaj TV mladistvému vo vekovej 

kategórii 15 – 18 rokov. 

 

 

Tabuľka č. 1 – Prehľad výsledkov kontroly zákazu predaja tabakových výrobkov osobám 

 mladším ako 18 rokov 

 

PJ 
Počet kontrol 

Počet prípadov predaja 

tabakových výrobkov 

osobám mladším ako 18 r. 
maloletí 

11 – 14 r. 
mladiství 

15 – 18 r. 
Spolu 

maloletí 

11 – 14 r. 
mladiství 

15 – 18 r. 
Spolu 

Trafiky a novinové stánky  

v exteriéri 
58 56 114 2 20 22 

Trafiky a novinové stánky  

v interiéri nákupných centier 
40 37 77 0 5 5 

Čerpacie stanice 37 51 88 2 18 20 

Iné PJ (napr. potraviny, 

pohostinstvá a pod.) 
122 203 325 11 73 84 

Celkovo 257 347 604 15 116 131 

 

19%

13%

14%

54%

Trafiky a novinové stánky v exteriéri

Trafiky a novinové stánky v interiéri

nákupných centier

Čerpacie stanice

Iné PJ (napr. potraviny, pohostinstvá a

pod.)
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Z výsledkov kontroly vyplýva, že najviac porušení zákona o ochrane nefajčiarov bolo zistených 

pri predaji tabakových výrobkov mladistvým osobám vo veku od 15 do 18 rokov. 

 

Najviac porušení zákona o ochrane nefajčiarov bolo zistených v Trnavskom kraji a najmenej 

v Žilinskom kraji. 

 

 

Záver 
 

Hlavným cieľom tejto kontrolnej akcie je ochrana zdravia osôb mladších ako 18 rokov 

zvýšením uvedomelosti a zodpovednosti predávajúcich pri predaji tabakových výrobkov 

a výrobkov určených na fajčenie. 

 

Kontrole dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov venuje SOI zvýšenú pozornosť už od roku 

2008. SOI pravidelne vykonáva proaktívne celoslovenské kontroly, ale aj reaktívne kontroly  

na základe prijatých spotrebiteľských podnetov. Na základe výsledkov kontroly možno 

konštatovať, že aj napriek pravidelným kontrolám zo strany SOI, bol predaj TV osobám 

mladším ako 18 rokov vyšší ako v predchádzajúcom období. SOI pritom vopred 

informovala o pripravovanej plánovanej kontrolnej akcii na svojom webovom sídle 

www.soi.sk. Najčastejšie boli TV odpredávané osobám mladším ako 18 rokov 

v prevádzkových jednotkách ako potraviny, či pohostinstvá, kedy z celkového počtu 325 KN 

bolo porušenie zákazu zistené v 84 prípadoch, čo predstavuje 25,9 %.  Naopak, len  

v 5 prípadoch z celkového počtu 77 KN, čo predstavuje 6,5 %,  bolo zistené porušenie zákona 

o ochrane nefajčiarov pri predaji TV v trafikách a novinových stánkoch v interiéri nákupných 

centier.  

 

Vzhľadom na stúpajúcu tendenciu nárastu predaja TV osobám mladším ako 18 rokov, bude 

SOI venovať problematike dodržiavania zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov 

určených na fajčenie osobám mladším ako 18 rokov náležitú pozornosť aj v budúcnosti.  

 


