S odvolaním na plán práce na 1. polrok 2016 vykonala Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej
len SOI) v mesiacoch február a marec celoslovenskú akciu zameranú na kontrolu požiadaviek
pri uvádzaní a sprístupňovaní okien v SR.
Cieľom kontrolnej akcie bolo preveriť plnenie požiadaviek zákona č. 133/2013 Z. z.
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MDVRR SR
č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy
posudzovania parametrov v sortimentnej skupine stavebných výrobkov - okien uvedených
a sprístupnených na trhu SR.
Predmetom kontroly boli okná bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu
a to okná s ručným ovládaním alebo mechanickým pohonom, ktoré sa inštalujú
na zvislé otvory v stene a strešné okná.
Pre posudzovanie parametrov okien platí harmonizovaná európska norma STN EN 14351-1 +
A1 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere
bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu. Posúdenie a overenie nemennosti
parametrov sa vykonáva v systéme 3. Výrobca následne vypracuje vyhlásenie o parametroch
a označí výrobok CE.
Obsahom kontroly bolo:
-

kontrola dokumentov súvisiacich s posúdením parametrov (vyhlásenie o zhode resp.
vyhlásenie o parametroch, protokoly o skúškach),
kontrola označenia CE a oprávnenosť jeho použitia,
kontrola návodu na používanie a montáž výrobku.

Výsledky kontroly
Inšpektori SOI v rámci celoslovenskej akcie vykonali 104 kontrol predajných jednotiek (ďalej
len PJ), z čoho bolo 52 výrobcov a 52 distribútorov, pričom skontrolovali 225 druhov okien
určených na predaj. Nedostatky boli zistené pri 85 druhoch okien, čo predstavuje
37,8 % z celkového počtu kontrolovaných okien .
Zistené nedostatky pri kontrolách okien
ZISTENÉ NEDOSTATKY

Počet druhov

Nevydané alebo nepredložené vyhlásenie o parametroch

54

Chýbajúce označenie CE

5

Uvedenie výrobku na trh bez posúdenia parametrov

8

Označenie výrobku (chýba, nedostatočné, menené, v cudzom
jazyku)

7

Chýbajúci návod na použitie/v inom ako štátnom jazyku

11

Pozn.: Na niektorých druhoch boli zistené súbežne viaceré nedostatky

Podiel zistených nedostatkov pri kontrolách okien
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Najzávažnejším zistením kontrolnej akcie bolo, že pri 8 druhoch okien výrobcovia uviedli
a sprístupňovali na trh výrobky bez posúdenia parametrov. Inšpektori preto pri kontrole
opatrením na mieste v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov zakázali ich ďalší predaj a dodávku do doby posúdenia ich
parametrov a podľa § 6 ods. 1 písm. c) tohto zákona nariadili kontrolovanej osobe informovať
o tejto skutočnosti ich odberateľov.
Najčastejším zistením bola skutočnosť, že k oknám nebolo vydané alebo predložené vyhlásenie
o parametroch alebo bolo v inom ako štátnom jazyku. Tieto nedostatky však boli odstránené
vo všetkých prípadoch a to zaslaním vyhlásení v termíne uloženom inšpektormi SOI, pričom
sa dotknuté subjekty zaviazali, že do ich odstránenia nebudú výrobky ďalej sprístupňovať a
distribuovať.
Nedostatky týkajúce sa označenia výrobku, či už v prípadoch chýbajúceho označenia CE ako
aj v časti neoznačenia údajov za CE, tak ako je požadované harmonizovanou normou
STN EN 14351-1 + A1 a návodmi na používanie výrobku, boli vo všetkých prípadoch
hospodárskymi subjektami dobrovoľne odstránené.
Záver
Cieľom kontrolnej akcie bolo zistiť aktuálny stav pri uvádzaní a sprístupňovaní okien na trh
v SR. Pretože uvedené nedostatky pri kontrole okien boli zistené až takmer v 38 % z celkového
počtu kontrolovaných druhov, uvedené nasvedčuje o právnej neznalosti výrobcov
a distribútorov okien o podmienkach stanovených príslušnými právnymi predpismi pre ich

uvádzanie a sprístupňovanie na trh. Toto konštatovanie potvrdzuje aj zistenie, že najčastejším
nedostatkom
bolo
nevydané
alebo
nepredložené
vyhlásenie
o parametroch
pri 24 % z celkového počtu kontrolovaných druhov, prípadne toto bolo predložené v cudzom
jazyku napriek už dlhodobo platnej požiadavke legislatívy. Za markantné porušenie legislatívy
je nutné považovať skutočnosť, že 8 druhov okien nemalo posúdené parametre podľa
v súčasnosti platnej technickej normy STN EN 14351-1 + A1 a teda u nich existuje predpoklad,
že nespĺňajú požiadavky na ich bezpečnosť a ani nedosahujú minimálne hodnoty parametrov
podstatných vlastností výrobkov, ktoré vyžaduje norma. Sú to napríklad odolnosť proti
zaťaženiu vetrom, reakcia na oheň, akustické vlastnosti, tepelnoizolačné vlastnosti a podobne.
Za zmienku stojí, že kontrola okien bola negatívne ovplyvnená skutočnosťou, že sa okná
vo väčšine prípadov predávajú a vyrábajú na zákazku. V prevádzkarni sa väčšinou nachádzala
len vzorka, čo značne obmedzilo rozsah kontroly inšpektorov.
Pretože výsledky kontrolnej akcie preukázali neuspokojivú úroveň hospodárskych subjektov
v dodržiavaní platných právnych predpisov pri uvádzaní a sprístupňovaní okien na trh v SR,
SOI bude pokračovať v kontrolách okien aj v nasledujúcom období.
Záverom možno zhodnotiť, že kontrolná akcia splnila svoj cieľ. Vo vzťahu k prospešnosti
vykonanej akcie uvádzame, že akcia plnila aj funkciu osvety, v rámci ktorej kontrolované osoby
získali informácie dôležité pre ich ďalšiu podnikateľskú činnosť.

