
NÁRODNÝ PROGRAM DOHĽADU SOI NAD TRHOM PRE ROK 2020
 
 
ÚVOD
Slovenská  obchodná  inšpekcia  ako  orgán  dozoru  nad  dodržiavaním  ustanovení  zákona
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, v súlade s § 20 ods. 14 citovaného zákona,
vypracovala a predkladá národný program zameraný na dohľad nad trhom v komodite hračiek a
výrobkov starostlivosti o deti a mládež, ktorý bude realizovať v priebehu roka 2020.

Výkon dohľadu bude SOI vykonávať na celom národnom trhu SR, ako aj pri vstupe hračiek
na  jednotný  trh  EÚ.  Kontroly  budú  zamerané  na  správnosť  a úplnosť  značenia,  na  kontrolu
bezpečnosti  a zhody  s technickými  požiadavkami  podľa  platných  právnych  predpisov
vzťahujúcich  sa  na  tieto  výrobky  a zároveň  na  vyhľadávanie  nebezpečných  výrobkov
nahlásených do systému RAPEX.

V prípade už vyššie zmienených komodít, ide o výrobky, ktorých uvedenie na trh bez náležitého
posúdenia zhody resp. posúdenia bezpečnostných rizík môže ohroziť najzraniteľnejšiu kategóriu
spotrebiteľov – deti. Na základe skúseností a poznatkov z predošlých kontrolných akcií je možné
konštatovať,  že väčšina nebezpečných a nevyhovujúcich výrobkov bola dovážaná z  3. krajín.
Typickým  nedostatkom  týchto  výrobkov  boli  nesplnené  informačné  povinnosti  zo  strany
hospodárskych subjektov a nesplnenie požiadaviek stanovených v platných právnych predpisoch
EÚ.
 
CIELE PROGRAMU
Preveriť  dodržiavanie  povinností  hospodárskych  subjektov,  ktorí  uvádzajú  na  trh  alebo
sprístupňujú na trhu SR:
 hračky v zmysle zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení 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,

 výrobky pre starostlivosť o deti  a mládež v zmysle zákona 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  v platnom  znení  a nariadenia  vlády  SR  č.  404/2007  Z.  z.
o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

OBJEKTY PROGRAMU
Výrobcovia,  ich  splnomocnení  zástupcovia,  dovozcovia  a distribútori,  pričom  pod  pojmom
distribútor sa rozumie aj predávajúci.
 
TERMÍN PROGRAMU
Národný program bude prebiehať v termíne do konca kalendárneho roku 2020.
 
PREDMET PROGRAMU
Počas trvania národného sektorového programu budú predmetom odberov nasledujúce komodity:

 hračky,

 bicykle,



 výrobky pre starostlivosť o deti  a mládež  (napr.  detské  postieľky,  detské  vysoké stoličky,
fľašky na kŕmenie a pod.),

 iné výrobky (určené na starostlivosť pre deti a mládež)


