
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI) ako orgán trhového dohľadu uskutočnila 

v období od 25. 09. – 14. 10. 2016 kontrolnú akciu zameranú na výrobky určené na 

starostlivosť o deti. 

 

Predmetom kontroly boli nasledovné výrobky určené pre deti do 3 rokov podľa aktuálnej 

ponuky na trhu: 

 podložky na prebaľovanie a do vaničiek, 

 šiltíky na ochranu proti vode pri kúpaní, 

 plastové podbradníčky, 

 plastové redukcie na WC, 

 ochranné PVC fólie na posteľ. 

 

Cieľom kontrolnej akcie bola kontrola dodržiavania správneho značenia predmetných 

výrobkov bezpečnostnými upozorneniami na obale a v návode na používanie, ktoré sú 

poskytované na to, aby znížili možné dôsledky predvídateľných rizík spojených s ich 

používaním s odvolaním sa na plnenie ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov a  podľa  príslušných technických noriem. 

 

V prípade podozrenia, že môže ísť o rizikový výrobok, inšpektori SOI súčasne vykonali aj 

odber vzoriek na posúdenie ich bezpečnosti podľa Nariadenia Komisie č. 552/2009, ktorým sa 

mení a dopĺňa Nariadenie EP a Rady č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii 

a obmedzovaní chemikálií (REACH), prílohy XVII – obsah ftalátov v materiáli, z ktorého sú 

výrobky zhotovené. 
 

 

VÝSLEDKY KONTROLY 

 

 
Inšpektori SOI celkovo skontrolovali 65 prevádzok (ďalej len PJ), pričom nedostatky boli 

zistené v 8 PJ, čo predstavuje 12 % z kontrolovaných PJ. 

Celkový počet druhov so zistenými nedostatkami značenia činil 11 druhov v hodnote 286,20 

€, pričom na niektorých druhoch výrobkov sa vyskytovali viaceré nedostatky súčasne. 

 

Zistené nedostatky v značení sú uvedené v nasledovnej tabuľke: 

 

zistený nedostatok počet druhov hodnota v € 

chýbajúce označenie názvom výrobku 1 9,60 

chýbajúce upozornenia 1 20,00 

upozornenia v cudzom jazyku 6 113,60 

chýbajúce návody 1 20,00 

návody v cudzom jazyku 6 185,00 

chýbajúci, nevyhovujúci spôsob použitia 2 34,95 

chýbajúci, nevyhovujúci spôsob údržby 1 20,00 

 

 

 



Overenie bezpečnosti 

 

Pri kontrole bolo celkovo odobratých 17 druhov výrobkov starostlivosti o deti, ktoré boli 

následne testované v akreditovanom skúšobnom laboratóriu na prítomnosť ftalátov. 

 

Z výsledkov skúšok vyplynulo, že všetky druhy testovaných výrobkov vyhoveli a ani 

u jedného nebolo v plastovom materiáli zistené nadlimitné množstvo ftalátov. 

 

Aj napriek mimoriadne priaznivým výsledkom kontrolnej akcie sa SOI bude venovať kontrole 

tejto sortimentnej skupiny výrobkov aj v budúcom období. Hlavným cieľom aj naďalej ostáva 

zabezpečiť, aby v ponuke pre najcitlivejšiu skupinu spotrebiteľov – deti boli len bezpečné 

výrobky. 


