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     ROZHODNUTIE 
 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, ako 

príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 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 a podľa § 1 ods. 1 písm. e) 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, podľa § 23 ods. 1 písm. b) 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, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov, 

 

     u k l a d á  

účastníkovi konania: KASPER-HRAČKY s.r.o., sídlo: Baštovanského 13, 040 22 Košice, 

IČO: 48 265 713, kontrola vykonaná dňa 05.05.2022, 

 

pre porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 2 písm. f) 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 (ďalej len „zákon o bezpečnosti hračiek“), v zmysle ktorého distribútor je povinný 

informovať orgán dohľadu bezodkladne o tom, že hračka môže predstavovať riziko, keď 

účastník konania (v postavení  hlavného distribútora)  žiadnym spôsobom  neinformoval  orgán 

dohľadu o tom, že 2 druhy hračiek - Toy slime – Gadzet rozrywkowy (hračkársky sliz) značka 

midex, D34892, čiarový kód: 5900733574760, notifikovanú  dňa 29.04.2022 v systéme                          

na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkov RAPEX (SAFETY 

GATE) pod číslom notifikácie A12/00648/22 a Toy slime – Gadzet rozrywkowy (hračkársky 

sliz) značka midex, D34899, čiarový kód: 5900733574838, notifikovanú dňa 29.04.2022 v 

systéme na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkov RAPEX 

(SAFETY GATE) pod číslom notifikácie A12/00649/22, môžu predstavovať riziko a to 

napriek tomu, že ešte pred dátumom 10.11.2021 bol na základe oznamu od dodávateľa 

predmetných hračiek upovedomený o  skutočnosti, že predmetné 2 druhy  hračiek  predstavujú   



vážne chemické riziko z dôvodu nadmerného  obsahu bóru  podľa výsledkov skúšok a sú teda 

nebezpečnými výrobkami, čoho dôkazom je  informácia  dodávateľovi  o nulovom stave zásob 

zo dňa 10.11.2021, teda viac ako 5 mesiacov pred ich uverejnením v systéme Safety 

Gate/Rapex (uverejnené až dňa 29.04.2022), 

 

 

      p o k u t u 

vo výške  500,- eur  slovom  päťsto eur.  

Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti  rozhodnutia   

priloženou poštovou poukážkou  alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica  

číslo účtu: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS – 00750822. 

 

 

  

O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 05.05.2022 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom                   

v Košiciach pre Košický kraj (ďalej len „Inšpektorát“) kontrolu zameranú na prešetrenia  

výskytu  2 druhov nebezpečných výrobkov: Toy slime – Gadzet rozrywkowy (hračkársky sliz) 

značka midex, D34892, čiarový kód: 5900733574760, notifikovaného v systéme na rýchlu 

výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkov RAPEX (SAFETY GATE) pod 

číslom notifikácie A12/00648/22 a Toy slime – Gadzet rozrywkowy (hračkársky sliz) značka 

midex, D34899, čiarový kód: 5900733574838, notifikovaného v systéme na rýchlu výmenu 

informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkov RAPEX (SAFETY GATE) pod číslom 

notifikácie A12/00649/22.   

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie povinnosti  

podľa § 7 ods. 2 písm. f) zákona o bezpečnosti hračiek, v zmysle ktorého distribútor je povinný 

informovať orgán dohľadu bezodkladne o tom, že hračka môže predstavovať riziko, keď 

účastník konania (v postavení  hlavného distribútora)  žiadnym spôsobom  neinformoval  orgán 

dohľadu o tom, že uvedené 2 druhy hračiek - Toy slime – Gadzet rozrywkowy (hračkársky sliz) 

značka midex, D34892, čiarový kód: 5900733574760, notifikovanú  dňa 29.04.2022 v systéme 

na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkov RAPEX (SAFETY 

GATE) pod číslom notifikácie A12/00648/22 a Toy slime – Gadzet rozrywkowy (hračkársky 

sliz) značka midex, D34899, čiarový kód: 5900733574838, notifikovanú dňa 29.04.2022                        

v systéme na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkov RAPEX 

(SAFETY GATE) pod číslom notifikácie A12/00649/22, môžu predstavovať riziko a to 

napriek tomu, že ešte pred dátumom 10.11.2021 bol na základe  oznamu od dodávateľa 

predmetných hračiek upovedomený o  skutočnosti, že predmetné 2 druhy  hračiek  predstavujú  

vážne chemické riziko z dôvodu nadmerného  obsahu bóru  podľa výsledkov skúšok a sú teda 

nebezpečnými výrobkami, čoho dôkazom je  informácia  dodávateľovi  o nulovom stave zásob 

zo dňa 10.11.2021, teda viac ako 5 mesiacov pred ich uverejnením v  systéme Safety 

Gate/Rapex (uverejnené až dňa 29.04.2022). 

 

Za zistené nedostatky, a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia, zodpovedá účastník konania ako distribútor v zmysle čl. 2 ods. 6 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. 



Z uvedeného dôvodu bolo z podnetu správneho orgánu voči účastníkovi konania začaté správne 

konanie oznámené mu listom zo dňa 12.07.2022, doručeným do elektronickej schránky 

účastníka konania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. 

 

Podľa § 25a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na doručenie do elektronickej schránky 

sa vzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. 

 

Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o e-Governmente“), 

orgán verejnej moci je povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podľa tohto 

zákona. 

 

Podľa § 32 ods. 1 zákona o e-Governmente, uložením elektronickej úradnej správy sa rozumie 

okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi                                         

v elektronickej schránke adresáta. 

 

Podľa § 32 ods. 2 zákona o e-Governmente, úložnou lehotou na účely tohto zákona je lehota, 

počas ktorej je uložená elektronická úradná správa považovaná za nedoručenú. Úložná lehota 

je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy, ak osobitný 

predpis neustanovuje inú lehotu.  

 

Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-Governmente, ak nie je adresátom orgán verejnej moci 

a doručuje sa do vlastných rúk, elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických 

dokumentov, sa považuje za doručenú dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na 

elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť 

nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel. Vzhľadom na márne uplynutie 

úložnej lehoty bolo  oznámenie o začatí správneho konania účastníkovi konania doručené dňa 

20.08.2022.  

 

V zmysle § 33 ods. 2  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, 

prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Účastník konania toto svoje procesné právo nevyužil a ku 

kontrolou zistenému skutkovému stavu, ako ani k dôvodom začatia správneho konania 

uvedeným v Oznámení o začatí správneho konania sa v lehote stanovenej správnym orgánom 

nevyjadril.  

 

V čase kontroly dňa 11.05.2022 prítomná konateľka účastníka konania do vysvetlivky 

inšpekčného záznamu uviedla: „o nebezpečnosti výrobkov boli informovaní poľským 

dodávateľom (dovozcom) už v novembri 2021, ktorý zaslal oznam, že výrobky je nutné stiahnuť 

z predaja ale v tom čase už mali na stave zásob 0 ks z obidvoch druhov výrobkov. Bezodkladne 

ako sa dozvedeli o tejto skutočnosti, telefonicky kontaktovali odberateľov a zisťovali,                              

či  predmetné výrobky majú v ponuke. Žiaden výrobok už na predajni nemal žiaden odberateľ, 

a výrobok do toho času nikto nevrátil. O stave zásob informovali dodávateľa, ktorému zaslali 

vyplnené tlačivá. Týmto sa zaväzuje, že predmetné druhy výrobkov nebudú objednávať 

a ponúkať na predaj. Zároveň požiadajú svojich odberateľa o vyvesenie oznamu pre 

spotrebiteľov, aby prípadné výrobky mohli vrátiť. Dodávateľ garantuje bezpečnosť výrobkov, 

stále ak bolo potrebné všetky certifikáty zaslal bez problémov.“ 

 

 

http://www.slovensko.sk/


Správny orgán po preskúmaní všetkých podkladov pre rozhodnutie dospel k záveru, že za 

kontrolou zistené porušenie zákona účastník konania v plnej miere zodpovedá. Povinnosťou 

distribútora, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako mu ich ukladá zákon. Za ich 

nesplnenie zodpovedá distribútor objektívne, to znamená bez ohľadu na zavinenie, zodpovedá 

za výsledok.  

 

Podľa § 7 ods. 2 písm. f) zákona o bezpečnosti hračiek distribútor je povinný informovať 

výrobcu alebo dovozcu a orgán dohľadu bezodkladne o tom, že hračka môže predstavovať 

riziko. 

 

Podľa § 2 písm. g) zákona o ochrane spotrebiteľa sa na účely tohto zákona rozumie bezpečným 

výrobkom výrobok, ktorý za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok používania, 

inštalácie alebo údržby nepredstavuje po dobu určenú výrobcom alebo po dobu obvyklej 

použiteľnosti nebezpečenstvo pre spotrebiteľa alebo jeho používanie predstavuje pre 

spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len minimálne nebezpečenstvo alebo 

svojimi vlastnosťami zodpovedá požiadavkám podľa osobitného predpisu.  

 

Podľa § 2 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa nebezpečným výrobkom je výrobok, ktorý 

nespĺňa požiadavky uvedené v písmene g); za nebezpečný výrobok nemožno považovať výrobok 

iba preto, že bol do obehu uvedený bezpečnejší výrobok.  

 

Podľa § 6 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa na trh možno uviesť, ponúkať alebo predávať 

len bezpečné výrobky; to neplatí pre použité výrobky dodané ako starožitnosti alebo pre 

výrobky, ktoré sa majú pred použitím opraviť alebo obnoviť, ak o tom dodávateľ preukázateľne 

informoval osobu, ktorej výrobok dodáva. 

 

Inšpektori SOI vykonávajú kontroly za účelom zistenia, či predávajúci, dodávatelia, 

výrobcovia, resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy, vyplývajúce im zo zákona                        

č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek, zákona o ochrane spotrebiteľa alebo právnych aktov 

Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa. Kontrola bola vykonaná v súlade so 

zákonom 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. 

 

Dňa 05.05.2022 začali inšpektori inšpektorátu SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj 

kontrolu účastníka konania (doručením predvolania), zameranú na dodržiavanie povinností 

distribútora, vyplývajúcich z platných právnych predpisov z oblasti ochrany spotrebiteľa, 

najmä 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 a 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 a zároveň  zameranú na prešetrenie výskytu možných 

nebezpečných výrobkov notifikovaných v systéme RAPEX  prostredníctvom systému 

SAFETY GATE na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinárskych výrobkov 

pod číslom upozornenia A12/00648/22 a pod č. A12/00649/22. 

 

Za účelom overenia výskytu  2 druhov nebezpečných výrobkov - Toy slime – Gadzet 

rozrywkowy (hračkársky sliz) značka midex, D34892, čiarový kód: 5900733574760;  Toy slime 

– Gadzet rozrywkowy (hračkársky sliz) značka midex, D34899, čiarový kód: 5900733574838  

a urýchleného vykonania opatrení na zamedzenie predaja a používania nebezpečných výrobkov 

bol účastník konania predvolaný do sídla Inšpektorátu  Inšpektorátu SOI Košice ako aj vyzvaný 



na predloženie  potrebných dokladov (všetky nadobúdacie doklady na predmetné výrobky, 

všetky vyhotovené odberateľské faktúry v prípade, že boli výrobky už odpredané obchodným 

partnerom, aktuálny stav zásob) a to na základe  informácií z predloženého zoznamu 

odberateľov poľského dovozcu, ktorý dodal predmetné dva druhy výrobkov účastníkovi 

konania na trh v SR. 

 

Z predloženého nadobúdacieho dokladu (faktúry č. WDT/00083 zo dňa 25.05.2021)  vyplýva, 

že predmetné výrobky boli dodané z iného členského štátu EÚ (dovozcom: F.H. Midex Spólka 

z orgraniczona odpowiedzialnoscia  30-798 Kraków, Christo Botewa 2A) na trh SR v celkovom 

počte 192 ks (z toho 48 ks Toy slime – Gadzet rozrywkowy (hračkársky sliz) značka midex, 

D34892, čiarový kód: 5900733574760;  144 ks Toy slime – Gadzet rozrywkowy (hračkársky 

sliz) značka midex, D34899, čiarový kód: 5900733574838) z čoho je zrejmé, že účastník 

konania  je hlavným distribútorom, ktorý sprístupnil predmetné hračky notifikované v systéme 

Safety Gate/Rapex na trh v SR, ktoré boli určené na ponuku a predaj ďalším odberateľom vo 

forme distribúcie, čoho dôkazom sú predložené odberateľské faktúry zo strany účastníka 

konania. 

 

Z dôvodu, že účastník konania bol prvým známym hospodárskym subjektom, ktorému bolo 

preukázané obchodovanie s výrobkom na trhu v SR,  bolo jeho povinnosťou bezodkladne 

informovať orgán dohľadu  o tom, že hračky predstavujú riziko – konkrétne chemické riziko 

z dôvodu nadmerného obsahu množstva bóru ktorý môže poškodiť zdravie detí tým, že poškodí 

ich reprodukčný systém a teda výrobok nebol v súlade s požiadavkami smernice o bezpečnosti 

hračiek ako ani s  normou EN 71-3. 

S ohľadom na tú skutočnosť, že z predložených dokladov ako aj zo samotného vyjadrenie 

účastníka konania je zrejmé, že účastník konania disponoval  informáciou o tom, že predmetné 

dva druhy výrobkov predstavujú závažné riziko  a sú nebezpečnými výrobkami už pred dňom 

10.11.2021, a to na základe  oznamu od dodávateľa predmetných hračiek, čoho dôkazom                        

je  informácia  dodávateľovi  o nulovom stave zásob zo dňa 10.11.2021, teda viac ako                               

5 mesiacov pred ich uverejnením v  systéme Safety Gate/Rapex (uverejnené až dňa 

29.04.2022). Účastník konania teda mal postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou  a aj 

napriek skutočnosti, že v čase oboznámenia sa s touto informáciou nedisponoval ani 1 ks                       

z výrobkov  mal si túto svoju zákonnú povinnosť splniť nie len voči svojim odberateľom ale 

predovšetkým  aj voči orgánu dohľadu (SOI), ktorý vykonáva štátny dohľad nad trhom v SR                   

a ktorý je oprávnený na prijatie ďalších nadväzujúcich na to opatrení, ktoré by znížili, resp. 

eliminovali na úplne minimum riziko ohrozenia spotrebiteľov  ďalším používaním takýchto 

výrobkov. Avšak účastník konania nedal orgánu dohľadu možnosť  takéto opatrenia  prijať, 

pričom tieto sa mohli začať realizovať až uverejnením v systéme Safety Gate/Rapex  pod číslom 

upozornenia A12/00648/22 a pod č. A12/00649/22 a to odo dňa 29.04.2022, t.j. so značným 

časovým odstupom od kedy účastník konania disponoval takýmito skutočnosťami.                                     

Ak by účastník konania  oboznámil orgán dohľadu o riziku, ktoré predstavovali predmetné dva 

druhy hračiek bezodkladne, od kedy sa tieto skutočnosti dozvedel, mohlo dôjsť k oveľa 

skoršiemu prijatiu potrebných opatrení zo strany orgánu dohľadu na ochranu trhu pred 

nebezpečnými výrobkami a zabráneniu potencionálneho ohrozenia zdravia spotrebiteľov,                      

k čomu však účastník konania nepristúpil, čím  naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu                    

v zmysle ust. § 7 ods. 2 písm. f) zákona o bezpečnosti hračiek. 

 

Ak distribútor sprístupňuje hračku na trhu po uvedení takejto hračky na trh výrobcom alebo 

dovozcom, mal by konať s náležitou starostlivosťou, aby zabezpečil, že jeho nakladanie                           

s hračkou nebude mať negatívny vplyv na súlad hračky s právnymi predpismi. 



Od dovozcov aj distribútorov sa očakáva, že vo vzťahu k uplatniteľným požiadavkám pri 

uvádzaní hračiek na trh alebo ich sprístupňovaní na trhu budú konať s náležitou 

starostlivosťou. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že hračka, 

ktorú sprístupnili na trh, nie je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi, 

zabezpečia, aby boli prijaté potrebné nápravné opatrenia na dosiahnutie zhody tejto hračky                    

s danými predpismi a v prípade potreby na jej stiahnutie alebo prevzatie späť. Okrem toho                    

v prípade, že hračka predstavuje riziko, distribútori o tom bezodkladne informujú príslušné 

vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých bola hračka sprístupnená, pričom uvedú 

podrobné údaje, najmä pokiaľ ide o nesúlad s danými predpismi, a všetky prijaté nápravné 

opatrenia. 

 

Správny orgán má teda za to, že pokiaľ by účastník konania vynaložil aspoň minimálnu mieru 

kvalifikovanej starostlivosti, k porušeniu povinnosti z jeho strany by nedošlo. Správny orgán 

zastáva názor, že pre splnenie povinnosti predávať len bezpečné hračky, je potrebná aj aktívna 

činnosť podnikateľského subjektu, v tomto prípade bez zbytočného odkladu informovať orgán 

dohľadu o riziku, ktoré hračka môže predstavovať, a nie len pasívne  konanie tak ako bolo                    

v prípade účastníka konania. 

 

Z uvedeného tak vyplýva, že v prípade kedy predávajúci (distribútor) nie je schopný objektívne 

preukázať splnenie svojej zákonnej povinnosti, je správny orgán povinný pristúpiť k uloženiu 

sankcie, nakoľko bez preukázania tvrdených skutočností, nie je možné objektívne vyvodiť 

záver o splnení si povinnosti stanovenej zákonom, nakoľko tento dôkaz (telefonické 

kontaktovanie odberateľov, ale nie orgán dohľadu) žiadnym spôsobom nepreukazuje splnenie 

si zákonnej povinnosti účastníka konania, vyplývajúcej mu z ust. § 7 ods.  2 písm. f.) zákona                  

o bezpečnosti hračiek. Uvedené je podporené aj tou skutočnosťou, že účastník konania až dňa 

12.05.2022 preukázateľnou formou informoval svojich odberateľov prostredníctvom emailu                     

o skutočnosti, že inkriminované dva druhy výrobkov sú nebezpečné a je ich potrebné stiahnuť 

z trhu. 

 

Účastník konania skutkové zistenia nespochybnil žiadnym relevantným spôsobom, naopak 

poukázal na  prijatie  opatrení  (výrobky nebude objednávať) na odstránenie  škodlivých 

následkov nedostatkov zistených vykonanou kontrolou. 

K poukazu účastníka konania na odstránenie nedostatkov správny orgán považuje za potrebné 

uviesť, že odstránenie nedostatkov zistených kontrolou je povinnosťou kontrolovanej osoby 

vyplývajúcou z ustanovenia § 7 ods. 3 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. V zmysle citovaného zákonného ustanovenia je kontrolovaná osoba 

povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite 

nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote 

správu inšpektorátu. Dodatočné uskutočnenie nápravy a odstránenie nedostatkov až po ich 

konštatovaní inšpektormi SOI preto nie je možné považovať za okolnosť zbavujúcu účastníka 

konania zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly. 

Na subjektívne dôvody (účastník konania po kontaktovaní s dodávateľom mal  za to, že  majú 

stiahnuť tovar z obehu a kontaktovať svojich odberateľov) poukazované účastníkom konania 

nie je možné v tomto prihliadnuť vzhľadom na objektívnu zodpovednosť, t.j. bez ohľadu na 

zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) za správny delikt, ktorého sa dopustil účastník konania.  

 

Kontrola SOI spočíva v porovnaní zisteného skutočného stavu so stavom predpísaným,                          

to znamená ustanoveným všeobecným záväzným právnym predpisom. Vyhodnotením tohto 

porovnania je výsledok kontroly, z ktorého musí byť zrejmé, či zistený skutkový stav 



vyhovoval alebo nevyhovoval predpísanému stavu. Z tohto podhľadu je rozhodujúci stav 

zistený v čase kontroly, z ktorého jednoznačne vyplýva porušenie povinnosti v zmysle vyššie 

uvedeného ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek. 

 

V súvislosti s vyššie uvedeným protiprávnym konaním správny orgán uvádza, že povinnosťou 

distribútora je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako to určuje zákon a osobitné 

predpisy, čo však vzhľadom k uvedenému v čase kontroly nebolo splnené. Jednotlivé 

ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. majú kogentný charakter a teda nie je možné sa od nich 

odchýliť. Distribútor zodpovedá za ich nedodržanie objektívne a správny orgán pri hodnotení, 

či ide o porušenie zákona alebo nie nemôže prihliadať na žiadne subjektívne dôvody, prečo stav 

zistený kontrolou je odlišný od stavu vyžadovaného zákonom. Rozhodujúce je porovnanie 

kontrolou zisteného stavu so stavom požadovaným zákonom.  

 

Ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek sú konštruované na princípe objektívnej 

zodpovednosti, t.j. účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky na základe princípu 

objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iných 

okolnosti danej veci, za ktorých k ich porušeniu došlo, pretože zavinenie nie je pojmovým 

znakom a predpokladom vzniku zodpovednosti za túto kategóriu správneho deliktu, kde sa 

preukazuje len porušenie právnej povinnosti, ktoré, ako je z vyššie uvedeného zrejmé, bolo 

vykonanou kontrolou spoľahlivo zistené.  

 

V zmysle uvedeného, správne delikty právnických osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov 

sú postihované bez ohľadu na zavinenie, nakoľko zavinenie nie je pojmovým znakom 

správneho deliktu právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa. Podstatné je iba to,                     

či k porušeniu zákona objektívne došlo, alebo nie. Subjektom deliktu je právnická osoba alebo 

fyzická osoba – podnikateľ, spôsobilá na protiprávne konanie (tzv. deliktuálna spôsobilosť, 

ktorá je spojená s jej vznikom a existenciou). Účastník konania tak zodpovedá za porušenie 

povinnosti založenej na objektívnej zodpovednosti za správny delikt. Okolnosti 

ospravedlňujúce, resp. vysvetľujúce nesplnenie povinnosti nemajú právny význam pri otázke 

zodpovednosti za toto porušenie. Je preto irelevantné, či mal k protizákonnému konaniu 

účastník konania motív, alebo nie. 

K porušeniu povinnosti zo strany účastníka konania postačuje, ak dôjde len k ohrozeniu práv 

spotrebiteľov, teda nemusí dôjsť výlučne k poruchovému následku, nakoľko k poškodeniu 

spotrebiteľov dochádza samotným znížením rozsahu ich práv priznaných zákonom.  

 

Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúcou skutočnosťou to, že bol porušený zákon, 

pričom pri zistení porušenia zákona je správny orgán povinný (obligatórne) pristúpiť k uloženiu 

postihu v zákonom stanovenom rozsahu. Správny orgán je toho názoru, že účastník konania 

ako distribútor je povinný poznať zákony a zabezpečiť ich dodržiavanie pri výkone svojej 

podnikateľskej činnosti. Správny orgán zhodnotil jednotlivé dôkazy podľa svojej úvahy, a to 

každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy vo vzájomnej súvislosti a dospel k záveru, že porušenie 

povinností bolo objektívne preukázané.  

 

Na základe uvedených skutočností, keďže skutkový stav zistený v čase kontroly po porovnaní 

so stavom, ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo 

vyhodnotený ako stav protiprávny, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia.  

 



V zmysle § 23 ods. 1 zákona o bezpečnosti hračiek vyplýva správnemu orgánu obligatórna 

povinnosť pristúpiť k uloženiu sankcie distribútorovi za porušenie povinnosti podľa citovaného 

zákona, ktoré v danom prípade bolo preukázané.  

 

Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 23 ods. 5 zákona o bezpečnosti hračiek prihliadnuté 

najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania vzhľadom na porušenie 

povinnosti distribútorovi informovať orgán dohľadu bezodkladne o tom, že hračka môže 

predstavovať riziko. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa 

chránených dotknutými ustanoveniami zákona o bezpečnosti hračiek. 

Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadol na následky zisteného protiprávneho 

konania, spočívajúce v znížení rozsahu práv spotrebiteľa v dôsledku nedodržania povinnosti 

účastníka konania informovať orgán dohľadu o nebezpečnosti predmetných hračiek  

a potenciálneho nebezpečenstva ujmy na zdraví, ktoré spotrebiteľovi hrozilo pri použití 

predmetných nebezpečných výrobkov, nakoľko výrobky nespĺňajú požiadavky na bezpečnosť 

a predstavujú závažné riziko ohrozenia zdravia a života. Správny orgán zároveň vzal do úvahy 

skutočnosť, že išlo o výrobky určené pre zvlášť ohrozenú skupinu spotrebiteľov, a to deti, 

u ktorých je zvýšené riziko ohrozenia bezpečnosti a zdravia.  

Nebezpečné výrobky predstavujú najmä na základe svojich vlastností a spôsobu používania 

významné riziko pre spotrebiteľa, a keďže účelom zákona o bezpečnosti hračiek je ochrana 

zdravia a majetku spotrebiteľa, je nezanedbateľná skutočnosť, že pri používaní nebezpečného 

výrobku by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia, života alebo majetku spotrebiteľa  používajúceho 

takýto výrobok. Situácia je o to závažnejšia, že ide o hračku,  ktorá je určené pre deti a preto 

bolo povinnosťou účastníka konania bezodkladne informovať orgán dohľadu o skutočnosti, že 

predmetné 2 druhy hračiek predstavujú tak závažné chemické riziko z dôvodu výskytu 

nadlimitných hodnôt bóru v predmetných hračkách, ktoré môžu privodiť spotrebiteľovi 

závažné poškodenie zdravia. Preto ak sa účastník konania dozvedel už pred dátumom 

10.11.2021 skutočnosť, že  predmetné výrobky sú nebezpečné, mal o tom bez zbytočného 

odkladu oboznámiť orgán dohľadu aby ten mohol prijať  a uložiť potrebné opatrenia na ochranu 

trhu a zamedziť tak potenciálnym škodlivým následkom pri používaní týchto výrobkov, pričom 

vzhľadom na  značný časový odstup odo dňa zverejnenia notifikácií v systéme Rapex 

(SAFETY GATE) daných hračiek, ktorý  predstavuje odo dňa oboznámenia  účastníka konania 

s tou skutočnosťou, že výrobky sú nebezpečnými a predstavujú riziko  ubehlo viac ako                  

5 mesiacov, kedy bol  pasívnym prístupom účastníka konania  vystavený trh  ako aj samotní 

detskí spotrebitelia  zbytočnému ohrozeniu zdravia v dôsledku nezamedzenia používania týchto 

výrobkov, čo výrazným spôsobom zvyšuje závažnosť zisteného nedostatku. Ak výrobok môže 

ohroziť zdravie alebo bezpečnosť osôb, orgány dohľadu nad trhom  bezodkladne požiadajú 

príslušné hospodárske subjekty, aby prijali nápravné opatrenia (stiahli výrobok z trhu, alebo 

spätne prevzali výrobok, alebo zastavili alebo obmedzili dodávku výrobku v primeranej lehote).  

Uvedené má význam vtedy ak takáto skutočnosť je orgánu dohľadu poskytnutá v čas,                              

čo v tomto prípade  účastník konania nedodržal. 

Správny orgán vzhľadom na vyššie uvedené považuje zistené porušenie zákona o bezpečnosti 

hračiek za závažné. Správny orgán však zohľadnil  pri určení výšky pokuty tú skutočnosť, že 

vzhľadom na  tú okolnosť, že v danom prípade sa na trhu už v tom čase predmetné druhy 

hračiek  od účastníka konania nenachádzali v ponuke na predaj  konečným spotrebiteľom  ako 

poľahčujúcu okolnosť. 

 

Podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona o bezpečnosti hračiek horná hranica sadzby pokuty podľa 

odseku 1 sa zvyšuje na dvojnásobok, ak výrobca, dovozca, splnomocnený zástupca alebo 

distribútor opakovane poruší tú istú povinnosť, za porušenie ktorej mu už bola uložená pokuta 

orgánom dohľadu v priebehu 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia. 



Podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona o bezpečnosti hračiek orgán dohľadu uloží distribútorovi 

pokutu od 500 do 30 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c) zákona,                

§ 7 ods. 2 písm. d), e), f) zákona. 

  

Správny orgán je toho názoru, že skutkový stav bol náležite zistený a preukázaný a preto bolo 

rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Výšku uloženej pokuty 

považuje správny orgán po posúdení všetkých vyššie uvádzaných zákonom stanovených 

hľadísk a na základe správnej úvahy za primeranú a má za to, že uloženie pokuty bude mať 

nielen sankčný, ale najmä preventívny účinok.  

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie,  ktoré možno podať do 15 dní 

odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom tunajšieho Inšpektorátu 

Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Ústrednému 

inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave. V prípade, že 

uložená pokuta nebude v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej 

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov. 
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      ROZHODNUTIE 
 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, ako 

príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 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 a podľa § 1 ods. 1 písm. e) 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, podľa § 23 ods. 1 písm. b) 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, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov, 

 

     u k l a d á  

účastníkovi konania: FLAG, s.r.o. , sídlo: J.A. Komenského 2084/24, 048 01 Rožňava, 

IČO: 51 911 175, kontrola vykonaná dňa 25.05.2022 v prevádzkarni: Hračky, domáce potreby, 

OC Kocka, 1. poschodie, Šafárikova 18, Rožňava,  

pre porušenie zákazu distribútora podľa § 7 ods. 1 písm. a), b), c) 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 (ďalej len „zákon o bezpečnosti hračiek“), v zmysle ktorého 

distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, ak nie je na hračke umiestené označenie CE, ak 

s hračkou nie je dodaný návod na použitie, bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom 

jazyku, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. i) a ak dovozca nesplnil 

povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek, keď účastník 

konania na trhu sprístupnil a v čase kontroly na predaj ponúkal celkom 8 druhov hračiek                         

(17 ks plyšová hračka dvojité zvieratko á 4,99€/ks (1ks odpredaný aj vo vykonanom kontrolnom 

nákupe), 10 ks plyšová hračka červeno-čierny panák á 4,80 €/ks, 17 ks zvieratko vo vajíčku 

Cute Pet Flip á 1,50 €/ks, 9 ks plastový bager EXGA VATING MACHINERY NO. JW567-38 

(priamo na obale výrobku), ITEM NO: ZY-21062 (na nálepke) á 6,50 €/ks, 5 ks Ozdoba - 

girlanda s detským motívom CUTOUT BANNER CB-9007 (na obale), 231578 (na nálepke 

dovozcu) á 1,00€/ks, 8 ks Ozdoba – girlanda s detským motívom CUTOUT BANNER CB-9008 



(na obale), 231578 (na nálepke dovozcu) modrá á 1,00 €/ks, 11 ks Ozdoba na nalepenie 

s detským motívom ADESIVI, N.LOTTO: 1910, ART:IA0049 á 2,50 €/ks, 12 ks Ozdoba na 

lepenie s detským motívom ADESIVI, N.LOTTO: 1910, ART: IA0048 á 2,50 €/ks), v celkovej 

hodnote 287,33 €, napriek tomu, že na hračkách nebolo umiestnené označenie CE,  s hračkami 

neboli dodané bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku a výrobca a dovozca 

nesplnili svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona - na hračkách chýbali údaje 

o výrobcovi, dovozcovi (obchodné meno alebo ochranná známka, sídlo alebo miesto 

podnikania alebo adresa, na ktorej je ich možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo 

miestom podnikania). Konkrétne: 

 17 ks plyšová hračka dvojité zvieratko á 4,99€/ks a 10 ks plyšová hračka červeno-čierny 

panák á 4,80 €/ks – na hračkách nebolo umiestnené označenie CE, chýbali údaje o výrobcovi 

a dovozcovi - obchodné meno alebo ochranná známka, sídlo alebo miesto podnikania alebo 

adresa, na ktorej je ich možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom 

podnikania a taktiež na hračkách chýbalo typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo 

modelu alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu hračky, 

 17 ks zvieratko vo vajíčku Cute Pet Flip á 1,50 €/ks - na hračke chýbali údaje o výrobcovi a 

dovozcovi - obchodné meno alebo ochranná známka, sídlo alebo miesto podnikania alebo 

adresa, na ktorej je ich možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom 

podnikania a taktiež chýbalo typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný 

údaj, ktorý umožní identifikáciu hračky, 

 9 ks plastový bager EXGA VATING MACHINERY NO. JW567-38 (priamo na obale 

výrobku), ITEM NO: ZY-21062 (na nálepke) á 6,50 €/ks - na hračke chýbali údaje o sídle 

alebo mieste podnikania výrobcu alebo adrese, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je 

zhodná so sídlom alebo miestom podnikania a údaje o dovozcovi - obchodné meno alebo 

ochranná známka, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné 

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, 

 5 ks Ozdoba - girlanda s detským motívom CUTOUT BANNER CB-9007 (na obale), 231578 

(na nálepke dovozcu) á 1,00€/ks, 8 ks Ozdoba - girlanda s detským motívom CUTOUT 

BANNER CB-9008 (na obale), 231578 (na nálepke dovozcu) modrá á 1,00 €/ks,                                   

11 ks Ozdoba na nalepenie s detským motívom ADESIVI, N.LOTTO: 1910, ART:IA0049                     

á 2,50 €/ks, 12 ks Ozdoba na lepenie s detským motívom ADESIVI, N.LOTTO: 1910,                           

ART: IA0048 á 2,50 €/ks - bezpečnostné upozornenia boli uvedené len v cudzom jazyku, nie 

v štátnom jazyku, 

 

porušenie povinnosti distribútora podľa § 7 ods.2 písm. d) zákona o bezpečnosti hračiek, 

v zmysle ktorého je distribútor na žiadosť orgánu dohľadu povinný poskytnúť informácie 

a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody hračky v štátnom jazyku, keď účastník konania 

na žiadosť orgánu dohľadu neposkytol orgánu dohľadu informácie a dokumentáciu potrebné na 

preukázanie zhody hračky v štátnom jazyku a to konkrétne pri 8 druhoch hračiek (17 ks plyšová 

hračka dvojité zvieratko á 4,99€/ks, 10 ks plyšová hračka červeno-čierny panák á 4,80 €/ks,                 

17 ks zvieratko vo vajíčku Cute Pet Flip á 1,50 €/ks, 9 ks plastový bager EXGA VATING 

MACHINERY NO. JW567-38(priamo na obale výrobku), ITEM NO: ZY-21062 (na nálepke)             

á 6,50 €/ks, 5 ks Ozdoba - girlanda s detským motívom CUTOUT BANNER CB-9007 (na obale), 

231578 (na nálepke dovozcu) á 1,00€/ks, 8 ks Ozdoba - girlanda s detským motívom CUTOUT 

BANNER CB-9008 (na obale), 231578 (na nálepke dovozcu) modrá á 1,00 €/ks, 11 ks Ozdoba 

na nalepenie s detským motívom ADESIVI, N.LOTTO: 1910, ART:IA0049 á 2,50 €/ks,                             

12 ks Ozdoba na lepenie s detským motívom ADESIVI, N.LOTTO: 1910, ART: IA0048                              

á 2,50 €/ks), nachádzajúcich sa v čase kontroly  v ponuke na predaj, 

 



pre porušenie povinnosti distribútora podľa § 7 ods.2 písm. e) bod. 1 zákona o bezpečnosti 

hračiek, v zmysle ktorého je distribútor na žiadosť orgánu dohľadu povinný určiť výrobcu, 

splnomocneného zástupcu alebo dovozcu, ktorý mu hračku dodal, keď účastník konania na 

žiadosť orgánu dohľadu neurčil výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu alebo 

distribútora, ktorý mu dodal 8 druhov hračiek (17 ks plyšová hračka dvojité zvieratko á 

4,99€/ks, 10 ks plyšová hračka červeno-čierny panák á 4,80 €/ks, 17 ks zvieratko vo vajíčku 

Cute Pet Flip á 1,50 €/ks, 9 ks plastový bager EXGA VATING MACHINERY NO. JW567-

38(priamo na obale výrobku), ITEM NO: ZY-21062 (na nálepke) á 6,50 €/ks, 5 ks Ozdoba - 

girlanda s detským motívom CUTOUT BANNER CB-9007 (na obale), 231578 (na nálepke 

dovozcu) á 1,00€/ks, 8 ks Ozdoba – girlanda s detským motívom CUTOUT BANNER CB-9008 

(na obale), 231578 (na nálepke dovozcu) modrá á 1,00 €/ks, 11 ks Ozdoba na nalepenie 

s detským motívom ADESIVI, N.LOTTO: 1910, ART:IA0049 á 2,50 €/ks, 12 ks Ozdoba na 

lepenie s detským motívom ADESIVI, N.LOTTO: 1910, ART: IA0048 á 2,50 €/ks), 

nachádzajúcich sa v čase kontroly v ponuke na predaj; 

 

 

                                                            p o k u t u 

 

vo výške  1.500,- eur  slovom  tisícpäťsto eur.  

Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti  rozhodnutia   

priloženou poštovou poukážkou  alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica  

číslo účtu: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS – 01050822. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 25.05.2022 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v 

Košiciach pre Košický kraj (ďalej len „Inšpektorát“) vykonaná kontrola v prevádzkarni: 

Hračky, domáce potreby, OC Kocka, 1. poschodie, Šafárikova 18, Rožňava. Z vykonanej 

kontroly bol  spísaný inšpekčný záznam, ktorý bol odovzdaný prítomnému konateľovi 

kontrolovanej osoby (účastník konania).   

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie zákazu 

a povinností distribútora podľa § 7 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o bezpečnosti hračiek, v zmysle 

ktorého distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, ak nie je na hračke umiestené označenie 

CE, ak s hračkou nie je dodaný návod na použitie, bezpečnostné pokyny a upozornenia v 

štátnom jazyku, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. i) a ak dovozca nesplnil 

povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek, keď účastník konania na 

trhu sprístupnil a v čase kontroly na predaj ponúkal celkom 8 druhov hračiek (17 ks plyšová 

hračka dvojité zvieratko á 4,99 €/ks (1ks odpredaný aj vo vykonanom kontrolnom nákupe),                     

10 ks plyšová hračka červeno-čierny panák á 4,80 €/ks, 17 ks zvieratko vo vajíčku Cute Pet Flip 

á 1,50 €/ks, 9 ks plastový bager EXGA VATING MACHINERY NO. JW567-38 (priamo na obale 

výrobku), ITEM NO: ZY-21062 (na nálepke) á 6,50 €/ks, 5 ks Ozdoba - girlanda s detským 

motívom CUTOUT BANNER CB-9007 (na obale), 231578 (na nálepke dovozcu) á 1,00 €/ks,                  

8 ks Ozdoba – girlanda s detským motívom CUTOUT BANNER CB-9008 (na obale), 231578 

(na nálepke dovozcu) modrá á 1,00 €/ks, 11 ks Ozdoba na nalepenie s detským motívom 

ADESIVI, N.LOTTO: 1910, ART:IA0049 á 2,50 €/ks, 12 ks Ozdoba na lepenie s detským 

motívom ADESIVI, N.LOTTO: 1910, ART: IA0048 á 2,50 €/ks), v celkovej hodnote 287,33 €, 

napriek tomu, že na hračkách nebolo umiestnené označenie CE,  s hračkami neboli dodané 



bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku a výrobca a dovozca nesplnili svoje 

povinnosti vyplývajúce zo zákona - na hračkách chýbali údaje o výrobcovi, dovozcovi 

(obchodné meno alebo ochranná známka, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej 

je ich možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania). Konkrétne: 

 17 ks plyšová hračka dvojité zvieratko á 4,99€/ks a 10 ks plyšová hračka červeno-čierny 

panák á 4,80 €/ks – na hračkách nebolo umiestnené označenie CE, chýbali údaje o výrobcovi 

a dovozcovi - obchodné meno alebo ochranná známka, sídlo alebo miesto podnikania alebo 

adresa, na ktorej je ich možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom 

podnikania a taktiež na hračkách chýbalo typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo 

modelu alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu hračky, 

 17 ks zvieratko vo vajíčku Cute Pet Flip á 1,50 €/ks – na hračke chýbali údaje o výrobcovi a 

dovozcovi - obchodné meno alebo ochranná známka, sídlo alebo miesto podnikania alebo 

adresa, na ktorej je ich možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom 

podnikania a taktiež chýbalo typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný 

údaj, ktorý umožní identifikáciu hračky, 

 9 ks plastový bager EXGA VATING MACHINERY NO. JW567-38 (priamo na obale 

výrobku), ITEM NO: ZY-21062 (na nálepke) á 6,50 €/ks - na hračke chýbali údaje o sídle 

alebo mieste podnikania výrobcu alebo adrese, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je 

zhodná so sídlom alebo miestom podnikania a údaje o dovozcovi - obchodné meno alebo 

ochranná známka, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné 

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, 

 5 ks Ozdoba- girlanda s detským motívom CUTOUT BANNER CB-9007 (na obale), 231578 

(na nálepke dovozcu) á 1,00€/ks, 8 ks Ozdoba – girlanda s detským motívom CUTOUT 

BANNER CB-9008 (na obale), 231578 (na nálepke dovozcu) modrá á 1,00 €/ks,                                   

11 ks Ozdoba na nalepenie s detským motívom ADESIVI, N.LOTTO: 1910, ART:IA0049                     

á 2,50 €/ks, 12 ks Ozdoba na lepenie s detským motívom ADESIVI, N.LOTTO: 1910,                           

ART: IA0048 á 2,50 €/ks - bezpečnostné upozornenia boli uvedené len v cudzom jazyku, nie 

v štátnom jazyku;  

 

- podľa § 7 ods.2 písm. d) zákona o bezpečnosti hračiek, v zmysle ktorého je distribútor na 

žiadosť orgánu dohľadu povinný poskytnúť informácie a dokumentáciu potrebné na 

preukázanie zhody hračky v štátnom jazyku, keď účastník konania na žiadosť orgánu 

dohľadu neposkytol orgánu dohľadu informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie 

zhody hračky v štátnom jazyku a to konkrétne pri  8 druhoch hračiek (17 ks plyšová hračka 

dvojité zvieratko á 4,99 €/ks, 10 ks plyšová hračka červeno-čierny panák á 4,80 €/ks,                          

17 ks zvieratko vo vajíčku Cute Pet Flip á 1,50 €/ks, 9 ks plastový bager EXGA VATING 

MACHINERY NO. JW567-38 (priamo na obale výrobku), ITEM NO: ZY-21062 (na nálepke) 

á 6,50 €/ks, 5 ks Ozdoba- girlanda s detským motívom CUTOUT BANNER CB-9007 (na 

obale), 231578 (na nálepke dovozcu) á 1,00 €/ks, 8 ks Ozdoba - girlanda s detským motívom 

CUTOUT BANNER CB-9008 (na obale), 231578 (na nálepke dovozcu) modrá á 1,00 €/ks, 

11 ks Ozdoba na nalepenie s detským motívom ADESIVI, N.LOTTO: 1910, ART:IA0049                    

á 2,50 €/ks, 12 ks Ozdoba na lepenie s detským motívom ADESIVI, N.LOTTO: 1910,                        

ART: IA0048 á 2,50 €/ks), nachádzajúcich sa v čase kontroly  v ponuke na predaj. 

 

- podľa § 7 ods.2 písm. e) bod.1 zákona o bezpečnosti hračiek, v zmysle ktorého je 

distribútor na žiadosť orgánu dohľadu povinný určiť výrobcu, splnomocneného zástupcu 

alebo dovozcu, ktorý mu hračku dodal, keď účastník konania na žiadosť orgánu dohľadu 

neurčil výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu alebo distribútora, ktorý mu dodal                    

8 druhov hračiek (17 ks plyšová hračka dvojité zvieratko á 4,99€/ks, 10 ks plyšová hračka  



červeno-čierny panák á 4,80 €/ks, 17 ks zvieratko vo vajíčku Cute Pet Flip á 1,50 €/ks, 9 ks 

plastový bager EXGA VATING MACHINERY NO. JW567-38(priamo na obale výrobku), 

ITEM NO: ZY-21062 (na nálepke) á 6,50 €/ks, 5 ks Ozdoba - girlanda s detským motívom 

CUTOUT BANNER CB-9007 (na obale), 231578 (na nálepke dovozcu) á 1,00€/ks, 8 ks 

Ozdoba – girlanda s detským motívom CUTOUT BANNER CB-9008 (na obale), 231578 (na 

nálepke dovozcu) modrá á 1,00 €/ks, 11 ks Ozdoba na nalepenie s detským motívom 

ADESIVI, N.LOTTO: 1910, ART:IA0049 á 2,50 €/ks, 12 ks Ozdoba na lepenie s detským 

motívom ADESIVI, N.LOTTO: 1910, ART: IA0048 á 2,50 €/ks), nachádzajúcich sa v čase 

kontroly v ponuke na predaj. 

 

Za zistené nedostatky, a tým aj preukázané porušenie zákona o bezpečnosti hračiek, citované 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá účastník konania ako distribútor v zmysle čl. 

2 ods. 6 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.  

Z uvedeného dôvodu bolo z podnetu správneho orgánu voči účastníkovi konania začaté správne 

konanie oznámené mu listom zo dňa 09.08.2022, doručeným do elektronickej schránky 

účastníka konania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.  

Podľa § 25a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na doručenie do elektronickej schránky 

sa vzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. 

 

Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o e-Governmente“), 

orgán verejnej moci je povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podľa tohto 

zákona. 

 

Podľa § 32 ods. 1 zákona o e-Governmente, uložením elektronickej úradnej správy sa rozumie 

okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi v 

elektronickej schránke adresáta. 

 

Podľa § 32 ods. 2 zákona o e-Governmente, úložnou lehotou na účely tohto zákona je lehota, 

počas ktorej je uložená elektronická úradná správa považovaná za nedoručenú. Úložná lehota 

je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy, ak osobitný 

predpis neustanovuje inú lehotu.  

 

Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-Governmente, ak nie je adresátom orgán verejnej moci 

a doručuje sa do vlastných rúk, elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických 

dokumentov, sa považuje za doručenú dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na 

elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť 

nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel. Vzhľadom na márne uplynutie 

úložnej lehoty bolo  oznámenie o začatí správneho konania účastníkovi konania doručené dňa 

25.08.2022.  

 

V zmysle § 33 ods. 2  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, 

prípadne navrhnúť jeho doplnenie.  

 

http://www.slovensko.sk/


K dôvodom začatia správneho konania uvedeným v oznámení o začatí správneho konania 

sa účastník konania v lehote stanovenej správnym orgánom nevyjadril.  

 

V čase kontroly prítomný konateľ spoločnosti – účastníka konania, kontrolné zistenia 

zadokumentované v inšpekčnom zázname žiadnym spôsobom nenamietal, naopak vo 

vysvetlivke k inšpekčnému záznamu sa zaviazal vykonať nápravné opatrenia u ôsmych druhov 

hračiek. Uviedol, že ihneď boli stiahnuté z predaja a nebudú sa predávať. Faktúry a vyhlásenia 

o zhode doručia dodatočne.  

 

Správny orgán po preskúmaní všetkých podkladov pre rozhodnutie dospel k záveru, že za 

kontrolou zistené porušenie zákona účastník konania v plnej miere zodpovedá. Povinnosťou 

distribútora, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako mu ich ukladá zákon. Za ich 

nesplnenie zodpovedá distribútor objektívne, to znamená bez ohľadu na zavinenie, zodpovedá 

za výsledok.  

 

V zmysle § 7 ods. 1 zákona o bezpečnosti hračiek distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, 

ak: 

a) nie je na hračke umiestnené označenie CE, alebo je na hračke umiestnené nesprávne, 

b) s hračkou nie je dodaný návod na použitie, bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom 

jazyku, 

c) výrobca nesplnil povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. i) a dovozca nesplnil povinnosti podľa                        

§ 6 ods. 2 písm. a), 

d) vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2. 

 

V zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona o bezpečnosti hračiek je výrobca povinný uviesť na hračke 

typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní jej 

identifikáciu, uviesť svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania 

alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom 

podnikania; ak to rozmer a vlastnosti hračky neumožňujú, požadované údaje uviesť na obale 

alebo v návode na použitie alebo v bezpečnostných pokynoch. 

 

V zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek  je dovozca povinný pred uvedením 

hračky na trh uviesť na hračke svoje obchodné meno alebo ochrannú známku, sídlo alebo 

miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom 

alebo miestom podnikania; ak to rozmer a vlastnosti hračky neumožňujú, požadované údaje je 

povinný uviesť na obale alebo v návode na použitie alebo v bezpečnostných pokynoch. 

 

V zmysle § 7 ods.2 písm. d) zákona o bezpečnosti hračiek je distribútor povinný poskytnúť na 

základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu a orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých 

hračku sprístupnil na trhu, informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody hračky 

v štátnom jazyku. 

 

V zmysle § 7 ods.2 písm. e) zákona o bezpečnosti hračiek je distribútor povinný určiť na žiadosť 

orgánu dohľadu alebo orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých hračku sprístupnil na trhu,  

1. výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu alebo distribútora, ktorý mu hračku dodal, 

2. distribútora, ktorému hračku dodal. 

 



Vykonanou kontrolou bolo porušenie vyššie uvedených zákonom stanovených zákazov a 

povinností distribútora spoľahlivo preukázané, čo účastník konania ani žiadnym spôsobom 

nenamietal.  

 

Prijatie nápravných opatrení, prezentované vo vyjadrení k inšpekčnému záznamu, nie je možné 

považovať za okolnosť zbavujúcu účastníka konania zodpovednosti za protiprávny stav zistený 

v čase kontroly. Pre posúdenie veci je podstatné, že účastník konania preukázateľne 

nezabezpečil dodržanie zákazov a povinností, ktoré mu ako distribútorovi vyplývajú 

z príslušných ustanovení zákona o bezpečnosti hračiek. Odstránenie protiprávneho stavu, 

eliminácia škodlivých následkov protiprávneho konania a uskutočnenie nápravy na základe 

opatrení prijatých samotným kontrolovaným subjektom (účastníkom konania), avšak až po 

konštatovaní nedostatkov kontrolou SOI  nemá vplyv na vyhodnotenie zodpovednosti účastníka 

konania za  zistené porušenie zákona. Naviac, ako je zrejmé aj z výroku rozhodnutia, účastník 

nezabezpečil v stanovenej lehote (a ani ku dňu vydania tohto rozhodnutia)  relevantné doklady 

na určenie subjektu, ktorý hračky dodal a ani požadované doklady na preukázanie zhody.  

Dňa 31.05.2022 bolo síce zo strany kontrolovanej osoby Inšpektorátu doručené stanovisko, 

podľa ktorého kontrolovaná osoba zasiela nadobúdacie doklady k výrobkom, pričom                           

ES vyhlásenia o zhode vyžiadali od dodávateľov a pracujú na odstránení zistených nedostatkov. 

V prílohe predložila kontrolovaná osoba faktúru č. 202150177 s dátumom vyhotovenia 

27.10.2021, dodávateľ: all.sk, s.r.o., Stará Vajnorská 11, Bratislava, IČO: 46 833 111 a faktúru 

č. 20210002 s dátumom vystavenia 22.11.2021, dodávateľ: Beige s.r.o., Stará Vajnorská 

1419/17, Bratislava, IČO: 53 097 033. Z doručených nadobúdacích dokladov však nebolo 

možné konkrétne identifikovať jednotlivé výrobky, na ktoré bolo predloženie nadobúdacích 

dokladov požadované. Vzhľadom na uvedené orgán dohľadu vyzval dňa 06.06.2022 

kontrolovanú osobu, výzvou zaslanou do jeho elektronickej schránky prostredníctvom portálu 

www.slovensko.sk na doručenie nadobúdacích dokladov na kontrolované hračky - plyšová 

hračka dvojité zvieratko, plyšová hračka červeno-čierny panák, zvieratko vo vajíčku Cute Pet 

Flip, plastový bager EXGA VATING MACHINERY NO. JW567-38, ITEM NO: ZY-21062, 

Ozdoba – girlanda s detským motívom CUTOUT BANNER CB-9007, 231578, Ozdoba – 

girlanda s detským motívom CUTOUT BANNER CB-9008,  231578, Ozdoba na nalepenie 

s detským motívom ADESIVI, N.LOTTO: 1910, ART: IA0049, Ozdoba na nalepenie 

s detským motívom ADESIVI, N.LOTTO: 1910, ART: IA0048 s presnou konkretizáciou 

(jasnými a jednoznačnými identifikačnými údajmi) a s vyznačením v nadobúdacom doklade 

poradovým číslom hračky podľa inšpekčného záznamu. Výzvou bola kontrolovaná osoba tiež  

upozornená na povinnosť distribútora v zmysle § 7 ods. 2 písm. d)  a e) zákona o bezpečnosti 

hračiek, pričom opätovne (ako už pri kontrole) bola vyzvaná aj na doručenie ES vyhlásenia 

o zhode k výrobkom so zistenými nedostatkami v označení (plyšová hračka dvojité zvieratko, 

plyšová hračka červeno-čierny panák, zvieratko vo vajíčku Cute Pet Flip, plastový bager EXGA 

VATING MACHINERY NO. JW567-38, ITEM NO: ZY-21062, Ozdoba – girlanda s detským 

motívom CUTOUT BANNER CB-9007, 231578, Ozdoba – girlanda s detským motívom 

CUTOUT BANNER CB-9008,  231578, Ozdoba na nalepenie s detským motívom ADESIVI, 

N.LOTTO: 1910, ART: IA0049, Ozdoba na nalepenie s detským motívom ADESIVI, N.LOTTO: 

1910, ART: IA0048). 

Dňa 22.06.2022 boli Inšpektorátu doručené  doklady (1. strana certifikátu č. SGSHK-COC-

010907, SGSHK-CW-010907 platného od 14.11.2018 do 7.3.2023 vydaného pre výrobcu 

Shandong IP & Sun Food Packaging Co., Ltd., s uvedením, že spĺňa požiadavky na normu           

FSC-STD-40-004, FSC-STD-50-001 – pričom ide o normy vzťahujúce sa na certifikačné a 

žiadajúce organizácie, pokiaľ ide o získavanie, spracovanie, označovanie a predaj produktov 

lesného hospodárstva s certifikátom FSC, nadobúdací doklad  - doklad z ERP, a to jeho kópia, 
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bez údajov o osobe, ktorá ho vystavila – podľa EAN kódov a názvov uvedených v doklade 

nebolo možné priradiť žiaden z výrobkov, na ktoré bol nadobúdací doklad požadovaný, 

nadobúdací doklad  - pravdepodobne časť faktúry vyhotovená na vianočné dekorácie, 

darčekové krabice.. bez údajov o osobe, ktorá doklad vystavila – podľa EAN kódov a názvov 

uvedených v doklade nebolo možné priradiť žiaden z výrobkov, na ktoré sme bolo predloženie 

nadobúdacieho dokladu požadované, colná deklarácia zo dňa 23.10.2019 vyhotovená pre 

dovozcu – spoločnosť JEWA s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava, námorný nákladný list 

vyhotovený pre dovozcu – spoločnosť JEWA s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava na tovar ako 

papierové darčekové tašky, plastové obrusy, plastové kvety, malé živicové ozdoby, malé drevené 

prívesky). Predložené doklady boli teda vyhodnotené ako irelevantné a nesúvisiace 

s kontrolovanými výrobkami. Nedoručením relevantných nadobúdacích dokladov na hračky, 

v ktorých by bolo možné jednoznačne špecifikovať resp. identifikovať konkrétny výrobok 

došlo k porušeniu § 7 ods. 2 písm. e) zákona č. č. 78/2012 Z. z., podľa ktorého je distribútor 

povinný určiť na žiadosť orgánu dohľadu a orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých hračku 

sprístupnil na trhu výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu alebo distribútora, ktorý mu 

hračku dodal. Nedoručením ES vyhlásenia o zhode na 8 kontrolovaných druhov hračiek 

s nedostatkami došlo k porušeniu § 7 ods. 2 písm. d) zákona č. č. 78/2012 Z. z., podľa ktorého 

je distribútor povinný poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu a orgánu 

dohľadu členských štátov, v ktorých hračku sprístupnil na trhu, informácie a dokumentáciu 

potrebné na preukázanie zhody hračky v štátnom jazyku. 

 

Správny orgán považuje ďalej za potrebné zdôrazniť, že k porušeniu povinnosti postačuje, ak 

dôjde len k ohrozeniu práv spotrebiteľov, teda nemusí dôjsť výlučne k poruchovému následku, 

nakoľko k poškodeniu spotrebiteľov dochádza samotným znížením rozsahu ich práv 

priznaných zákonom. Správny orgán je toho názoru, že účastník konania je povinný poznať 

zákony a zabezpečiť ich dodržiavanie pri výkone svojej podnikateľskej činnosti. Pre postih za 

zistený skutkový stav je rozhodujúcou skutočnosťou to, že bol porušený zákon, pričom pri 

zistení porušenia zákona je správny orgán povinný (obligatórne) pristúpiť k uloženiu postihu 

v zákonom stanovenom rozsahu.  

 

Ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek sú konštruované na princípe objektívnej 

zodpovednosti, t.j. účastník konania zodpovedá za zistené nedostatky na základe princípu 

objektívnej zodpovednosti, t. j. bez ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iných 

okolnosti danej veci, za ktorých k jeho porušeniu došlo, pretože zavinenie nie je pojmovým 

znakom a predpokladom vzniku zodpovednosti za túto kategóriu správneho deliktu, kde sa 

preukazuje len porušenie právnej povinnosti, ktoré, ako je z vyššie uvedeného zrejmé, bolo 

vykonanou kontrolou spoľahlivo zistené.  

 

Na základe uvedených skutočností, keďže skutkový stav zistený v čase kontroly po porovnaní 

so stavom, ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo 

vyhodnotený ako stav protiprávny, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia.  

 

V zmysle § 23 ods. 1 zákona o bezpečnosti hračiek vyplýva správnemu orgánu obligatórna 

povinnosť pristúpiť k uloženiu sankcie distribútorovi za porušenie povinnosti podľa citovaného 

zákona, ktoré v danom prípade bolo preukázané.  

 

 



Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 23 ods. 5 zákona o bezpečnosti hračiek prihliadnuté 

najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania vzhľadom na porušenie 

zákazu účastníka konania sprístupniť na trhu celkom 8 druhov hračiek, v celkovej hodnote 

287,33 €,  na ktorých nebolo umiestnené označenie CE, s hračkou nebol dodaný návod na 

použitie,  bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku a ak výrobca a dovozca si 

nesplnili svoje povinnosti vyplývajúce im zo zákona o bezpečnosti hračiek. V zmysle zákona 

o bezpečnosti hračiek je distribútor povinný zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol 

označený všetkými zákonom predpísanými údajmi. Podľa citovaného právneho predpisu 

distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, ak s hračkou nie je dodaný návod na použitie, 

bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku. Správny orgán vzal pri určovaní výšky 

pokuty do úvahy, že ponuka hračiek v priamej ponuke na predaj spotrebiteľovi bez poskytnutia 

návodov a upozornení v štátnom jazyku, môže viesť k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti 

spotrebiteľa pri ich nesprávnom používaní, či nevhodnej manipulácii s nimi. Nedodržaním 

informačných povinností v zmysle zákona o bezpečnosti hračiek boli porušené základné práva 

spotrebiteľa, a to právo na riadne, úplné a pravdivé informácie o výrobkoch, o pokynoch a 

bezpečnostných upozorneniach v štátnom jazyku. Predaj, resp. kúpa predmetných výrobkov 

môže ohroziť zdravie a majetok spotrebiteľa v prípade ich nesprávneho používania v dôsledku 

absencie písomných informácií a bezpečnostných upozornení v štátnom jazyku. Chýbajúce 

typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý by umožnil  

identifikáciu hračky je relevantným údajom, ktorý odlišuje jednotlivé výrobky pri ich predaji 

a absencia takého to údaju môže mať negatívne dôsledky na prípadne uplatňovanie si 

zodpovednosti za vady výrobku. V dôsledku absencie zákonom predpísaných údajov 

o výrobcovi, resp. dovozcovi nemá spotrebiteľ dostatok informácií o subjekte, ktorý výrobok 

vyrobil alebo sa za výrobcu označil resp. ktorý hračku uviedol na trh. Informácia o výrobcovi, 

prípadne značka výrobku, môže pritom pre spotrebiteľa predstavovať garanciu kvality. 

Nesplnením informačných povinností v zmysle zákona o bezpečnosti hračiek boli porušené 

základné práva spotrebiteľa, a to právo na riadne, úplné a pravdivé informácie o výrobkoch. 

Závažnosť protiprávneho konania v danom prípade zvyšuje skutočnosť, že nedostatky v plnení 

informačných povinností boli zistené vo vzťahu k výrobkom (hračky), pri ktorých je 

poskytnutie relevantných informácií pre spotrebiteľa mimoriadne dôležité, keďže ide o výrobky 

určené pre obzvlášť zraniteľnú skupinu spotrebiteľov - deti. Pri určení výšky pokuty bolo 

prihliadnuté na povahu výrobkov so zistenými nedostatkami ako aj na počet a celkovú hodnotu 

dotknutých výrobkov. 

 

Správny orgán zároveň pri určovaní výšky pokuty prihliadol na aj na následky 

sankcionovaného konania spočívajúceho v porušení povinností podľa § 7 ods.2 písm. d) a e) 

bod.1 zákona o bezpečnosti hračiek. Neposkytnutie relevantných dokumentov potrebných na 

identifikáciu subjektu, ktorý hračku distribútorovi dodal, a tiež dokumentov na preukázanie 

zhody hračky možno považovať za závažné porušenie povinnosti distribútora, ktorý sprístupnil 

hračku na trh. Vydanie vyhlásenia o zhode vypovedá o tom, že bola posúdená zhoda výrobku, 

čo je podmienkou pre uvedenie výrobku na trh. Cieľom a zmyslom posudzovania zhody je 

eliminácia takých výrobkov na jednotnom trhu Spoločenstva, ktoré ohrozujú verejný záujem. 

Vypracovaniu vyhlásenia o zhode musí predchádzať aj reálne posúdenie zhody, ktoré má 

ustanovené pravidlá a ktoré musia byť dodržané (napr. skúšky výrobku). Pokiaľ na výrobku 

nie je posúdená zhoda, zvyšuje sa riziko ohrozenia oprávneného záujmu, t.j. verejného záujmu 

napríklad v oblasti zdravia a bezpečnosti vo všeobecnosti, zdravia a bezpečnosti pri práci, 

ochrany spotrebiteľov, ochrany životného prostredia a bezpečnosti, keďže práve na základe 

tejto informácie je možné zo strany orgánu dohľadu ďalej, v prípade potreby, vykonať všetky 

potrebné opatrenia smerujúce k ochrane trhu pred výskytom výrobkov predstavujúcich  



potenciálne ohrozenie bezpečnosti obzvlášť zraniteľnej skupiny spotrebiteľov - detí, ktorým 

sú tieto výrobky (hračky) určené. Správny orgán zároveň pri určovaní výšky pokuty prihliadol 

aj na skutočnosť, že poskytnutie relevantných údajov o výrobcovi, splnomocnenom zástupcovi 

alebo dovozcovi, ktorý distribútorovi hračku dodal je mimoriadne dôležité, keďže práve na 

základe týchto informácií je možné zo strany orgánu dohľadu ďalej, v prípade potreby, 

vykonať všetky potrebné opatrenia smerujúce k ochrane trhu pred výskytom výrobkov 

predstavujúcich potenciálne ohrozenie bezpečnosti obzvlášť zraniteľnej skupiny spotrebiteľov 

- detí, ktorým sú tieto výrobky (hračky) určené.  

 

Podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona o bezpečnosti hračiek orgán dohľadu uloží distribútorovi 

pokutu od 500 do 30 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c), § 7 ods. 2 

písm. a), c) až f) zákona.  

 

Výšku uloženej pokuty, stanovenej blízko dolnej hranice zákonom stanovenej sadzby, 

považuje správny orgán po posúdení všetkých vyššie uvádzaných zákonom stanovených 

hľadísk a na základe správnej úvahy za primeranú a má za to, že uloženie pokuty bude mať 

nielen sankčný, ale najmä preventívny účinok.  

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie,  ktoré možno podať do 15 dní 

odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom tunajšieho Inšpektorátu 

Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Ústrednému 

inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave. V prípade, že 

uložená pokuta nebude v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej 

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov. 
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     ROZHODNUTIE 
 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, ako 

príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 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 a podľa § 1 ods. 1 písm. e) 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, podľa § 23 ods. 1 písm. b) 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, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov, 

 

     u k l a d á  

účastníkovi konania: ATENA VIP s.r.o., sídlo: D. Jurkoviča 2489/28, 955 01 Topoľčany, 

IČO: 47 023 252, kontrola vykonaná dňa 15.06.2022 v prevádzkarni SISI - predaj rozličného 

tovaru, hračiek, textilu, obuvi, Hlavná 40, Moldava nad Bodvou, výkon kontroly pokračoval 

v sídle Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, 

inšpekčný záznam z pokračovania kontroly bol spísaný v sídle Inšpektorátu dňa 02.08.2022 

a zaslaný kontrolovanej osobe dňa 03.08.2022 prostredníctvom portálu www.slovensko.sk., 

 

pre porušenie zákazu distribútora podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) 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 (ďalej len „zákon o bezpečnosti hračiek“), v zmysle ktorého 

distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, ak s hračkou nie je dodaný návod na použitie, 

bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku a ak výrobca nesplnil povinnosti podľa 

§ 4 ods. 1 písm. i) a dovozca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o bezpečnosti 

hračiek, keď účastník konania na trhu sprístupnil a v čase kontroly na predaj ponúkal celkom         

13 druhov hračiek (12 ks Sada plastových áut FIRE SET RESCUE NO. ZC331 á 3,50 €/ks,                    

16 ks Sada plastových áut SPEED CAR á 2,00 €/ks, 7 ks Sada plastových áut TRUCK 

Engineering construction team NO. ZC335 á 3,99 €/ks, 14 ks Sada plastového náradia TOOL 

SET HAPPY WORK NO. 002 á 1,80 €/ks, 60 ks Sada plastových áut FASHION THE WORLD 
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OF CARS No. XT1206, XT1306 á 1,00 €/ks, 7 ks Sada lekárskych pomôcok Doctor á 2,99 €/ks, 

13 ks Sada kuchynských pomôcok Kitchen Set NO. 312-13 á 3,50 €/ks, 6 ks Sada kuchynských 

pomôcok Kitchen Set NO. 311-9 á 3,50 €/ks, 13 ks Sada plastového náradia pre požiarnikov 

TOOL SET SUPER POWER NO. BB8020-C á 3,99 €/ks, 7 ks Sada plastových stavebných áut 

TOY CAR, CONSTRUCTION  ENGINEERING NO.7899C á 6,50 €/ks, 3 ks Sada stavebných 

áut a doplnkov TRUCK CONSTRUCTION NO. 333-85C á 5,50 €/ks, 5 ks Sada udica, ryby 

a morské tvory Fishing NO.7903 á 3,50 €/ks, 9 ks Sada plastového náradia TOOL SET HAPPY 

WORK NO. 004 á 6,99 €/ks), v celkovej hodnote 468,84 €, napriek tomu, že s hračkami nebol 

dodaný návod na použitie, bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku a výrobca 

a dovozca si nesplnili svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona - na hračkách chýbali údaje 

(obchodné meno alebo ochranná známka, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej 

je ich možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania) a taktiež na 

hračkách chýbalo typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý 

umožní identifikáciu hračky. Konkrétne: 

 12 ks Sada plastových áut FIRE SET RESCUE NO. ZC331 á 3,50 €/ks, 7 ks Sada plastových 

áut TRUCK Engineering construction team NO. ZC335 á 3,99 €/ks, 14 ks Sada plastového 

náradia TOOL SET HAPPY WORK NO. 002 á 1,80 €/ks, 13 ks Sada kuchynských pomôcok 

Kitchen Set NO. 312-13 á 3,50 €/ks, 6 ks Sada kuchynských pomôcok Kitchen Set NO.                     

311-9 á 3,50 €/ks, 13 ks Sada plastového náradia pre požiarnikov TOOL SET SUPER 

POWER NO. BB8020-C á 3,99 €/ks, 3 ks Sada stavebných áut a doplnkov TRUCK 

CONSTRUCTION NO. 333-85C á 5,50 €/ks a 9 ks Sada plastového náradia TOOL SET 

HAPPY WORK NO. 004 á 6,99 €/ks – na hračkách chýbali údaje o výrobcovi - jeho sídlo 

alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so 

sídlom alebo miestom podnikania, údaje o dovozcovi – obchodné meno alebo ochranná 

známka, jeho sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, 

ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania a bezpečnostné upozornenia 

(informácie o riziku, pre ktoré výrobca obmedzil vek používateľa) neboli uvedené v štátnom 

jazyku, keď na hračkách bolo uvedené: „WARNING, CHOKING HAZARD – Small parts. 

Not for children under 3 years.“, 

 16 ks Sada plastových áut SPEED CAR á 2,00 €/ks a 7 ks Sada lekárskych pomôcok Doctor     

á 2,99 €/ks - na hračkách chýbali údaje o výrobcovi a dovozcovi - obchodné meno alebo 

ochranná známka, jeho sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné 

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, taktiež chýbalo typové 

číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu 

hračky a bezpečnostné upozornenia (informácie o riziku, pre ktoré výrobca obmedzil vek 

používateľa) neboli uvedené v štátnom jazyku, keď na hračkách bolo uvedené: 

„WARNING, CHOKING HAZARD – Small parts. Not for children under 3 years.“, 

 60 ks Sada plastových áut FASHION THE WORLD OF CARS No. XT1206, XT1306                             

á 1,00 €/ks a 5 ks Sada udica, ryby a morské tvory Fishing NO.7903 á 3,50 €/ks - na hračkách 

chýbali údaje o výrobcovi a dovozcovi - obchodné meno alebo ochranná známka, jeho sídlo 

alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so 

sídlom alebo miestom podnikania a bezpečnostné upozornenia (informácie o riziku, pre 

ktoré výrobca obmedzil vek používateľa) neboli uvedené v štátnom jazyku, keď na hračkách 

bolo uvedené: „WARNING, CHOKING HAZARD – Small parts. Not for children under                           

3 years.“, 

 7 ks Sada plastových stavebných áut TOY CAR, CONSTRUCTION  ENGINEERING 

NO.7899C á 6,50 €/ks - na hračke chýbali údaje o výrobcovi - jeho sídlo alebo miesto 

podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo 

miestom podnikania, údaje o dovozcovi – obchodné meno alebo ochranná známka,                       



jeho sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je 

zhodná so sídlom alebo miestom podnikania a bezpečnostné upozornenia (informácie 

o riziku, pre ktoré výrobca obmedzil vek používateľa) neboli uvedené v štátnom jazyku, keď 

na hračkách bolo uvedené: „WARNING, CHOKING HAZARD – Small parts. Not for 

children under 3 years.“ a zároveň neboli uvedené informácie týkajúce sa používania 

a upozornenia dané výrobcom v štátnom jazyku, keď na hračke bolo uvedené: „Clean please 

use dry cloth to wipe clean. After the demolition of packing materials, please don´t 

Anywhere the discarded, so as not to pollute the environment and health. Don´t put high 

alkalinity and high temperature, damp Local storage.“; 

 

pre porušenie povinnosti distribútora podľa § 7 ods. 2 písm. d) zákona o bezpečnosti 

hračiek, v zmysle ktorého je distribútor povinný na žiadosť orgánu dohľadu poskytnúť 

informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody hračky v štátnom jazyku, keď 

účastník konania na žiadosť orgánu dohľadu neposkytol orgánu dohľadu informácie 

a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody hračky v štátnom jazyku a to konkrétne pri                   

13 druhoch kontrolovaných hračiek (12 ks Sada plastových áut FIRE SET RESCUE NO. 

ZC331 á 3,50 €/ks, 16 ks Sada plastových áut SPEED CAR á 2,00 €/ks, 7 ks Sada plastových 

áut TRUCK Engineering construction team NO. ZC335 á 3,99 €/ks, 14 ks Sada plastového 

náradia TOOL SET HAPPY WORK NO. 002 á 1,80 €/ks, 60 ks Sada plastových áut FASHION 

THE WORLD OF CARS No. XT1206, XT1306 á 1,00 €/ks, 7 ks Sada lekárskych pomôcok 

Doctor á 2,99 €/ks, 13 ks Sada kuchynských pomôcok Kitchen Set NO. 312-13 á 3,50 €/ks,                    

6 ks Sada kuchynských pomôcok Kitchen Set NO. 311-9 á 3,50 €/ks, 13 ks Sada plastového 

náradia pre požiarnikov TOOL SET SUPER POWER NO. BB8020-C á 3,99 €/ks, 7 ks Sada 

plastových stavebných áut TOY CAR, CONSTRUCTION  ENGINEERING NO.7899C                            

á 6,50 €/ks, 3 ks Sada stavebných áut a doplnkov TRUCK CONSTRUCTION NO. 333-85C                  

á 5,50 €/ks, 5 ks Sada udica, ryby a morské tvory Fishing NO.7903 á 3,50 €/ks, 9 ks Sada 

plastového náradia TOOL SET HAPPY WORK NO. 004 á 6,99 €/ks), nachádzajúcich sa v čase 

kontroly  v ponuke na predaj. 

 

      p o k u t u 

vo výške  1.300,- eur  slovom  tisíctristo eur.  

Pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti  rozhodnutia   

priloženou poštovou poukážkou  alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica  

číslo účtu: SK57 8180 0000 0070 0006 5068, VS – 01370822. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Dňa 15.06.2022 vykonali inšpektori kontrolu v prevádzkarni: SISI - predaj rozličného tovaru, 

hračiek, textilu, obuvi, Hlavná 40, Moldava nad Bodvou (ďalej „kontrolovaná prevádzkareň“). 

O výkone kontroly bol spísaný inšpekčný záznam, ktorý bol prerokovaný a odovzdaný v ten 

istý deň vedúcej zamestnankyni kontrolovanej osoby v kontrolovanej prevádzkarni. Výkon 

kontroly pokračoval v sídle Inšpektorátu. Inšpekčný záznam z pokračovania kontroly bol 

spísaný v sídle Inšpektorátu dňa 02.08.2022 a zaslaný kontrolovanej osobe (ďalej len „účastník 

konania“) dňa 03.08.2022 prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.  

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania na trhu sprístupnil a v čase kontroly na 

predaj ponúkal celkom 13 druhov hračiek v celkovej hodnote 468,84 €, napriek tomu, že 

s hračkami nebol dodaný návod na použitie, bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom 

jazyku a výrobca a dovozca si nesplnili svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona - na hračkách 
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chýbali údaje (obchodné meno alebo ochranná známka, sídlo alebo miesto podnikania alebo 

adresa, na ktorej je ich možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania) 

a taktiež na hračkách chýbalo typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný 

údaj, ktorý umožní identifikáciu hračky. Konkrétne: 

- 12 ks Sada plastových áut FIRE SET RESCUE NO. ZC331 á 3,50 €/ks, 7 ks Sada plastových 

áut TRUCK Engineering construction team NO. ZC335 á 3,99 €/ks, 14 ks Sada plastového 

náradia TOOL SET HAPPY WORK NO. 002 á 1,80 €/ks, 13 ks Sada kuchynských pomôcok 

Kitchen Set NO. 312-13 á 3,50 €/ks, 6 ks Sada kuchynských pomôcok Kitchen Set NO. 311-9              

á 3,50 €/ks, 13 ks Sada plastového náradia pre požiarnikov TOOL SET SUPER POWER                     

NO. BB8020-C á 3,99 €/ks, 3 ks Sada stavebných áut a doplnkov TRUCK CONSTRUCTION 

NO. 333-85C á 5,50 €/ks a 9 ks Sada plastového náradia TOOL SET HAPPY WORK NO. 004 

á 6,99 €/ks – na hračkách chýbali údaje o výrobcovi - jeho sídlo alebo miesto podnikania alebo 

adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, 

údaje o dovozcovi – obchodné meno alebo ochranná známka, jeho sídlo alebo miesto 

podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo 

miestom podnikania a bezpečnostné upozornenia (informácie o riziku, pre ktoré výrobca 

obmedzil vek používateľa) neboli uvedené v štátnom jazyku, keď na hračkách bolo uvedené: 

„WARNING, CHOKING HAZARD – Small parts. Not for children under 3 years.“, 

 

- 16 ks Sada plastových áut SPEED CAR á 2,00 €/ks a 7 ks Sada lekárskych pomôcok Doctor 

á 2,99 €/ks - na hračkách chýbali údaje o výrobcovi a dovozcovi - obchodné meno alebo 

ochranná známka, jeho sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné 

zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, taktiež chýbalo typové číslo, 

číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu hračky a 

bezpečnostné upozornenia (informácie o riziku, pre ktoré výrobca obmedzil vek používateľa) 

neboli uvedené v štátnom jazyku, keď na hračkách bolo uvedené: „WARNING, CHOKING 

HAZARD – Small parts. Not for children under 3 years.“, 

 

- 60 ks Sada plastových áut FASHION THE WORLD OF CARS No. XT1206, XT1306                              

á 1,00 €/ks a 5 ks Sada udica, ryby a morské tvory Fishing NO.7903 á 3,50 €/ks - na hračkách 

chýbali údaje o výrobcovi a dovozcovi - obchodné meno alebo ochranná známka, jeho sídlo 

alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so 

sídlom alebo miestom podnikania a bezpečnostné upozornenia (informácie o riziku, pre ktoré 

výrobca obmedzil vek používateľa) neboli uvedené v štátnom jazyku, keď na hračkách bolo 

uvedené: „WARNING, CHOKING HAZARD – Small parts. Not for children under 3 years.“, 

 

- 7 ks Sada plastových stavebných áut TOY CAR, CONSTRUCTION  ENGINEERING 

NO.7899C á 6,50 €/ks - na hračke chýbali údaje o výrobcovi - jeho sídlo alebo miesto 

podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo 

miestom podnikania, údaje o dovozcovi – obchodné meno alebo ochranná známka, jeho sídlo 

alebo miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so 

sídlom alebo miestom podnikania a bezpečnostné upozornenia (informácie o riziku, pre ktoré 

výrobca obmedzil vek používateľa) neboli uvedené v štátnom jazyku, keď na hračkách bolo 

uvedené: „WARNING, CHOKING HAZARD – Small parts. Not for children under 3 years.“ 

a zároveň neboli uvedené informácie týkajúce sa používania a upozornenia dané výrobcom 

v štátnom jazyku, keď na hračke bolo uvedené: „Clean please use dry cloth to wipe clean. After 

the demolition of packing materials, please don´t Anywhere the discarded, so as not to pollute 

the environment and health. Don´t put high alkalinity and high temperature, damp Local 

storage.“ 

 



Zároveň účastník konania na žiadosť orgánu dohľadu neposkytol informácie a dokumentáciu 

potrebné na preukázanie zhody hračky v štátnom jazyku a to pri 13 druhoch kontrolovaných 

hračiek. 

 

Za zistené nedostatky, a tým aj preukázané porušenie zákona o bezpečnosti hračiek, citované 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá účastník konania ako distribútor v zmysle                     

čl. 2 ods. 6 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. Z uvedeného dôvodu bolo z podnetu správneho orgánu 

voči účastníkovi konania začaté správne konanie, oznámené mu listom zo dňa 07.09.2022, 

doručeným prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. 

 

V zmysle § 33 ods. 2  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, 

prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Účastník konania toto svoje procesné právo nevyužil                       

a k dôvodom začatia správneho konania, uvedeným v oznámení o začatí správneho konania,                  

sa v lehote stanovenej správnym orgánom nevyjadril. 

 

Dňa 15.06.2022 uviedla vedúca zamestnankyňa účastníka konania do vysvetlivky 

k inšpekčnému záznamu, že všetky hračky s nedostatkami stiahla z predajne a nebudú ich 

predávať do vykonania nápravy. 

  

Správny orgán po preskúmaní všetkých podkladov pre rozhodnutie dospel k záveru, že za 

kontrolou zistené porušenie zákona účastník konania v plnej miere zodpovedá. Povinnosťou 

distribútora, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako mu ich ukladá zákon. Za ich 

nesplnenie zodpovedá distribútor objektívne, to znamená bez ohľadu na zavinenie, zodpovedá 

za výsledok.  

 

V zmysle § 7 ods. 1 zákona o bezpečnosti hračiek distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, 

ak: 

a) nie je na hračke umiestnené označenie CE, alebo je na hračke umiestnené nesprávne, 

b) s hračkou nie je dodaný návod na použitie, bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom 

jazyku, 

c) výrobca nesplnil povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. i) a dovozca nesplnil povinnosti podľa                   

§ 6 ods. 2 písm. a), 

d) vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2. 

V zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona o bezpečnosti hračiek je výrobca povinný uviesť na hračke 

typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní jej 

identifikáciu, svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania alebo 

adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania; 

ak to rozmer a vlastnosti hračky neumožňujú, požadované údaje uviesť na obale alebo v návode 

na použitie alebo v bezpečnostných pokynoch. 

V zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zákona o bezpečnosti hračiek dovozca je povinný uviesť na hračke 

svoje obchodné meno alebo ochrannú známku, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresu, na 

ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania; ak to 

rozmer a vlastnosti hračky neumožňujú, požadované údaje je povinný uviesť na obale alebo                   

v sprievodnej dokumentácii k hračke. 
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V zmysle § 7 ods. 2 písm. d) zákona o bezpečnosti hračiek distribútor je povinný poskytnúť na 

základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu a orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých 

hračku sprístupnil na trhu, informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody hračky 

v štátnom jazyku. 

 

Vykonanou kontrolou bolo porušenie vyššie uvedených zákonom stanovených povinností 

distribútora spoľahlivo preukázané, keď účastník na trhu sprístupnil a v čase kontroly na predaj 

ponúkal celkom 13 druhov hračiek v celkovej hodnote 468,84 €, napriek tomu, že s hračkami 

nebol dodaný návod na použitie, bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku 

a výrobca a dovozca si nesplnili svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona - na hračkách chýbali 

údaje (obchodné meno alebo ochranná známka, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresa, na 

ktorej je ich možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania) a taktiež 

na hračkách chýbalo typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý 

umožní identifikáciu hračky. Zároveň účastník konania na žiadosť orgánu dohľadu neposkytol 

informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody hračky v štátnom jazyku a to pri 

všetkých 13 druhoch kontrolovaných hračiek. 

 

Na základe uvedených skutočností, keďže skutkový stav zistený v čase kontroly po porovnaní 

so stavom, ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo 

vyhodnotený ako stav protiprávny, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia.  

 

K poukazu vedúcej zamestnankyne účastníka konania uvedeného vo vysvetlivke 

k inšpekčnému záznamu zo dňa 15.06.2022 na odstránenie nedostatkov správny orgán považuje 

za potrebné uviesť, že odstránenie nedostatkov zistených kontrolou je povinnosťou 

kontrolovanej osoby vyplývajúcou z ustanovenia § 7 ods. 3 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. V zmysle citovaného zákonného ustanovenia je 

kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo 

vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch 

v určenej lehote správu inšpektorátu. Dodatočné uskutočnenie nápravy a odstránenie 

nedostatkov až po ich konštatovaní inšpektormi SOI preto nie je možné považovať za okolnosť 

zbavujúcu účastníka konania zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly. 

 

Správny orgán má rovnako za to, že inšpektori SOI v rámci svojej kontrolnej činnosti 

objektívne prešetrili skutkový stav, ktorý následne zadokumentovali v inšpekčných záznamoch. 

 

V zmysle § 23 ods. 1 zákona o bezpečnosti hračiek vyplýva správnemu orgánu obligatórna 

povinnosť pristúpiť k uloženiu sankcie distribútorovi za porušenie povinnosti podľa citovaného 

zákona, ktoré v danom prípade bolo preukázané.  

 

Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 23 ods. 5 zákona o bezpečnosti hračiek prihliadnuté 

najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania vzhľadom na porušenie 

zákazu účastníka konania sprístupniť celkom 13 druhov hračiek v celkovej hodnote 468,84 €, 

napriek tomu, že s hračkami nebol dodaný návod na použitie, bezpečnostné pokyny a 

upozornenia v štátnom jazyku a výrobca a dovozca si nesplnili svoje povinnosti vyplývajúce 

zo zákona - na hračkách chýbali údaje (obchodné meno alebo ochranná známka, sídlo alebo 

miesto podnikania alebo adresa, na ktorej je ich možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom 

alebo miestom podnikania) a taktiež na hračkách chýbalo typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, 



číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu hračky. Zároveň účastník konania na 

žiadosť orgánu dohľadu neposkytol informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody 

hračky v štátnom jazyku a to pri všetkých 13 druhoch kontrolovaných hračiek. 

V zmysle zákona o bezpečnosti hračiek je distribútor povinný zabezpečiť, aby ním predávaný 

výrobok bol označený všetkými zákonom predpísanými údajmi. V dôsledku absencie zákonom 

predpísaných údajov o výrobcovi, resp. dovozcovi nemá spotrebiteľ dostatok informácií o 

subjekte, ktorý výrobok vyrobil alebo sa za výrobcu označil resp. ktorý hračku uviedol na trh. 

Informácia o výrobcovi, značka výrobku, môže pritom pre spotrebiteľa predstavovať garanciu 

kvality.  

Nedodržaním informačných povinností v zmysle zákona o bezpečnosti hračiek boli porušené 

základné práva spotrebiteľa, a to právo na riadne, úplné a pravdivé informácie o výrobkoch, o 

pokynoch a bezpečnostných upozorneniach v štátnom jazyku. Predaj, resp. kúpa predmetných 

výrobkov môže ohroziť zdravie a majetok spotrebiteľa v prípade ich nesprávneho používania v 

dôsledku absencie písomných informácií a bezpečnostných upozornení v štátnom jazyku a to 

najmä informácií o vekovom obmedzení používateľa hračky.  

 

Chýbajúce typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý by umožnil  

identifikáciu hračky je relevantným údajom, ktorý odlišuje jednotlivé výrobky pri ich predaji 

a absencia takého to údaju môže mať negatívne dôsledky na prípadne uplatňovanie si 

zodpovednosti za vady výrobku.  

 

Správny orgán vzal pri určovaní výšky pokuty do úvahy, že ponuka hračiek spotrebiteľovi bez 

poskytnutia bezpečnostných upozornení v štátnom jazyku, môže viesť k ohrozeniu zdravia a 

bezpečnosti spotrebiteľa pri ich nesprávnom používaní, či nevhodnej manipulácii s nimi.  

Závažnosť protiprávneho konania v danom prípade zvyšuje skutočnosť, že nedostatky boli 

zistené vo vzťahu k výrobkom (hračky), pri ktorých je poskytnutie relevantných informácií pre 

spotrebiteľa mimoriadne dôležité, keďže ide o výrobky určené pre obzvlášť zraniteľnú skupinu 

spotrebiteľov - deti. Pri určení výšky pokuty bolo prihliadnuté na povahu výrobkov so 

zistenými nedostatkami, ako aj na charakter chýbajúcich, alebo len cudzojazyčne poskytnutých 

informácií. 

Podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona o bezpečnosti hračiek orgán dohľadu uloží distribútorovi 

pokutu od 500 do 30 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c) zákona.   

 

Výšku uloženej pokuty, stanovenej na dolnej hranici zákonnej sadzby, považuje správny orgán 

po posúdení všetkých vyššie uvádzaných zákonom stanovených hľadísk a na základe správnej 

úvahy za primeranú a má za to, že uloženie pokuty bude mať nielen sankčný, ale najmä 

preventívny účinok.  

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie,  ktoré možno podať do 15 dní 

odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom tunajšieho Inšpektorátu 

Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Ústrednému 

inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave. V prípade, že 

uložená pokuta nebude v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej 

plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov. 

 
 



 

 

 


