
NÁRODNÝ PROGRAM DOHĽADU SOI NAD TRHOM PRE ROK 2021

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 platnom  znení,  v súlade
 s  §  20  ods.  14  uvedeného  zákona  vypracovala  a predkladá  národný  sektorový  program
zameraný na dohľad nad výrobkami vstupujúcimi na jednotný trh EÚ, ktorý bude realizovať
v priebehu roku 2021. 

Výkon dohľadu bude SOI vykonávať v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR pri vstupe
výrobkov  na  jednotný  trh  EÚ  v zmysle  nariadenia  Európskeho  parlamentu  a Rady  (ES)  
č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti
s uvádzaním výrobkov na trh  a ktorým sa zrušuje  nariadenie  (EHS)  č.  339/93 a v zmysle
platných  právnych  predpisov  EÚ  pre  jednotlivé  druhy  sortimentných  skupín  výrobkov.
Kontroly budú zamerané na správnosť a úplnosť značenia a na kontrolu bezpečnosti a zhody
s technickými  požiadavkami  podľa  platných  právnych  predpisov  vzťahujúcich  sa  
na jednotlivé sortimentné skupiny výrobkov.

Program  je  zameraný  na  kontrolu  dodržiavania  legislatívnych  predpisov  jednotlivých
sortimentných  skupín  výrobkov  pri  ich  vstupe  na  jednotný  trh  EÚ.  Kontroly  budú
uskutočňované v spolupráci  s colnými orgánmi na základe rizikových profilov,  ktoré budú
nastavené  na  vybrané  skupiny  výrobkov  v určitom  období  počas  roka  2021,  kontrolných
zoznamov a na základe vlastných zistení colných úradov.  

Rizikové profily budú nastavené na tieto skupiny výrobkov: respirátory,  bižutéria,  hračky,
ľahké elektrické vozidlá, prefabrikované výrobky z minerálnej vlny na tepelnú izoláciu budov
a svetelné reťazce. 
Rizikové profily sa môžu počas roka meniť, skupiny výrobkov sa môžu dopĺňať a upravovať.
Výber jednotlivých skupín výrobkov je podmienený výsledkami kontrol z predchádzajúcich
rokov,  notifikáciami  zo  systému  Safety  Gate/RAPEX,  podnetmi  od  spotrebiteľov,
pravdepodobnosťou vzniku ublíženia na zdraví alebo ohrozenia oprávneného záujmu. 

Zameranie programu na kontrolu výrobkov vstupujúcich na jednotný trh EÚ je podmienené aj
pandemickou  situáciou  v krajine  v súvislosti  so  šírením  ochorenia  COVID-19.  Vzniknutá
pandemická  situácia  značne  obmedzila  výkon  dohľadu  SOI  v predchádzajúcom  roku.
V zmysle opatrení hlavného hygienika SR a opatrení prijatých vládou SR sú kontroly na trhu
v súčasnosti naďalej obmedzené a aj z tohto dôvodu sa SOI rozhodla, že predmetom kontrol
národného sektorového programu na rok 2021 budú výrobky vstupujúce na jednotný trh EÚ.
Kontrola  výrobkov  pri  vstupe  na  jednotný  trh  EÚ  v spolupráci  s colnými  orgánmi  je
opodstatnená  z dôvodu  efektívnosti  vykonaných  kontrol  s minimalizovaným  rizikom
z pohľadu ochrany zdravia a bezpečnosti inšpektorov SOI ako aj ostatných zúčastnených strán
pri kontrole v súčasnej pandemickej situácií. 

CIELE PROGRAMU
Preveriť dodržiavanie povinností hospodárskych subjektov v zmysle  nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu
nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS)  



č. 339/93, ktorí uvádzajú na jednotný trh EÚ výrobky a najmä tie druhy výrobkov, ktoré budú
nastavené ako rizikové profily:

 neurčené výrobky - bižutéria v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady  
č. 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov,

 určené výrobky:
- respirátory  v zmysle  nariadenia  Európskeho  parlamentu  a Rady  č.  2016/425

o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady č. 89/686/EHS
a európskej harmonizovanej normy EN 149:2001 + A1:2009 Ochranné prostriedky
dýchacích orgánov. Filtračné polmasky na ochranu pred časticami.  Požiadavky,
skúšanie a označovanie,

- hračky  v zmysle  Smernice  Európskeho  parlamentu  a Rady  č.  2009/48/ES
o bezpečnosti hračiek,

- ľahké  elektrické  vozidlá  ako  strojové  zariadenia   v zmysle  Smernice
Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/42/ES o strojových zariadeniach a o zmene
a doplnení smernice 95/16/ES,

- svetelné  reťazce v zmysle  Smernice  Európskeho  parlamentu  a Rady
č. 2014/35/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa
sprístupnenia  elektrického  zariadenia  určeného  na  používanie  v rámci  určitých
limitov napätia na trhu a Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/30/EÚ
o harmonizácii  právnych  predpisov  členských  štátov  vzťahujúcich  sa  na
elektromagnetickú kompatibilitu,

 stavebné výrobky:
- prefabrikované výrobky z minerálnej vlny na tepelnú izoláciu budov v zmysle

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú
harmonizované  podmienky  uvádzania  stavebných  výrobkov  na  trh  a ktorým sa
zrušuje  smernica  Rady  89/106/EHS  a európskej  harmonizovanej  normy  EN
13162:2012  +  A1:2015  Tepelnoizolačné  výrobky  pre  budovy.  Prefabrikované
výrobky z minerálnej vlny (MW). Špecifikácia,  

 vozidlá:
ľahké elektrické vozidlá kategórie L v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ)  č.  168/2013  z  15.  januára  2013  o schvaľovaní  a  dohľade  nad  trhom  dvoj  alebo
trojkolesových vozidiel a štvorkoliek v nadväznosti na zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke
vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení.

OBJEKTY PROGRAMU
Dovozcovia. 

TERMÍN PROGRAMU
Národný program bude prebiehať v termíne celý kalendárny rok 2021. 

PREDMET PROGRAMU
SOI bude vykonávať  kontroly  v súlade  s čl.  27 až  29  Nariadenia  Európskeho parlamentu
a Rady  č.  765/2008,  ktorým  sa  ustanovujú  požiadavky  akreditácie  a dohľadu  nad  trhom
v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93, na
základe  hlásení  colných  úradov,  ako  orgánov  zodpovedných  za  kontrolu  výrobkov
vstupujúcich na trh EÚ. 



Kontroly budú prebiehať nasledovne: 

1) na základe rizikových profilov  
Počas trvania národného sektorového programu budú predmetom kontroly všetky sortimentné
skupiny výrobkov vstupujúce na jednotný trh EÚ, avšak na nasledujúce skupiny výrobkov
budú na  základe  žiadosti  SOI  v zmysle  dohody s Finančným riaditeľstvom SR nastavené
rizikové profily:

 Bižutéria
 Respirátory
 Hračky
 Svetelné reťazce
 Prefabrikované výrobky z minerálnej vlny na tepelnú izoláciu budov
 Ľahké elektrické vozidlá ako strojové zariadenia
 Ľahké elektrické vozidlá kategórie L

Odbery vzoriek budú uskutočňované pri kontrolách sortimentných druhov výrobkov:
 Bižutéria
 Hračky
 Svetelné reťazce
 Minerálna vlna

Zoznam rizikových profilov sa počas roku 2021 môže dopĺňať a upravovať. 

2) podľa kontrolných zoznamov DG TAXUD  
Colné  úrady  budú  kontaktovať  I  SOI  prostredníctvom  colných  hlásení  a vyplnených
kontrolných  zoznamov  v prípade  zistení  nedostatkov  pri  kontrole  dokumentácie  a značení
dovážaných druhov výrobkov: 

 Adaptéry
 Cement
 Detské ceruzky
 Miešačky betónu
 Mixéry na potraviny
 Obuv DMF
 Plynové grily
 Plynové variče
 Prenosné svietidlá
 Rekreačné plavidlá
 Tlakové hrnce

3) na základe vlastných zistení colných úradov  
I SOI vykonajú kontroly výrobkov na základe štandardných hlásení v zmysle čl.  27 až 29
nariadenia  Európskeho parlamentu  a Rady č.  765/2008,  ktorým sa ustanovujú  požiadavky
akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje
nariadenie (EHS) č. 339/93, ktoré zasielajú colné orgány v prípade akéhokoľvek podozrenia.


