
Členský štát       :  SR

Orgán dohľadu  :  SOI

Zodpovedné osoby Marián Jargaš Jana Vilímová

e-mailová adresa:                                        marian.jargas@soi.sk jana.vilimova@soi.sk stefan.dubovsky@soi.sk

Číslo aplikovanej 

legislatívy EÚ
Sektor

Opis výrobku, 

alebo kategórie

Typ 

monitorovania

Monitorovacia 

motivácia

Monitorovacia 

aktivita
Priorita

Obdobie, 

alebo dátum 

začiatku

Rozvoj Výstupy, alebo ďalšie iniciatívy
Všeobecnosti o vedúcom projektu 

Kontaktná osoba:

Nariadenie

765/2008/ES

spotrebiteľské 

výrobky

nepotravinárske 

spotrebiteľské 

výrobky

proaktívne, 

reaktívne, kontroly 

na hraniciach

vlastné poznatky, 

podnety, RAPEX, 

ICSMS

kontrola dokument.

vizuálna kontrola

skúšanie vzoriek

vysoká celý rok
národná 

aktivita

spolupráca s colnými orgánmi,

bezpečnosť,

súlad s legislatívou, 

Marián Jargaš

e-mail:

marian.jargas@soi.sk

Smernica

2006/42/ES

strojové 

zariadenia

vybrané kategórie 

spotrebiteľských 

výrobkov

proaktívne,

reaktívne, 

vlastné poznatky, 

RAPEX, ICSMS, 

podnety 

kontrola dokument.

vizuálna kontrola

skúšanie vzoriek

stredná celý rok
národná 

aktivita

spolupráca s colnými orgánmi,

bezpečnosť, súlad s legislatívou, 

stiahnutie neb. výrobkov z trhu, 

informácie pre spotrebiteľov

Ján Roháč

e-mail:

jan.rohac@soi.sk

Smernica

2014/35/EU
elektro

vybrané kategórie 

spotrebiteľských 

výrobkov

proaktívne,  

podnety

vlastné poznatky, 

RAPEX, ICSMS, 

podnety 

kontrola dokument.

vizuálna kontrola

skúšanie vzoriek

stredná celý rok

národná 

aktivita

bezpečnosť, stiahnutie neb. 

výrobkov z trhu, informácie pre 

spotrebiteľov

Ján Roháč

e-mail:

jan.rohac@soi.sk

Nariadenie EP a Rady

305/2011

stavebné 

výrobky
vybrané kategórie

proaktívne,

reaktívne, 

vlastné poznatky, 

RAPEX, ICSMS, 

podnety 

 vizuálna kontrola

kontrola  dokumen.

skúšanie vzoriek

vysoká celý rok
národná 

aktivita

bezpečnosť, stiahnutie 

nebezpečných a nezhodných 

výrobkov z trhu, informácie pre 

spotrebiteľov

Andrea Gombová

e-mail:

andrea.gombova@soi.sk

Smernica

2009/48/ES
hračky všetky kategorie reaktívne

vlastné poznatky, 

RAPEX, ICSMS, 

podnety 

vizuálna kontrola,   

skúšanie vzoriek
vysoká celý rok

národná 

aktivita

EÚ aktivita

bezpečnosť, stiahnutie neb. 

hračiek z trhu, informácie pre 

spotrebiteľov

Tímea Mogyorosiová 

e-mail:

timea.mogyorosiova@soi.sk

Smernica

2001/95/ES

všeobecná 

bezpečnosť 

vybrané kategórie 

spotrebiteľských 

výrobkov

proaktívne,

reaktívne

vlastné poznatky, 

RAPEX, ICSMS, 

podnety 

vizuálna kontrola,   

skúšanie vzoriek
stredná celý rok

národná 

aktivita

bezpečnosť, stiahnutie neb. 

výrobkov z trhu, informácie pre 

spotrebiteľov

Andrea Čierniková

e-mail:

andrea.ciernikova@soi.sk

Smernica

2007/46/ES

Nariadenie EP a Rady

2018/858

motorové 

vozidlá

spotrebiteľské 

výrobky

reaktívne, 

proaktívne

vlastné poznatky, 

podnety, RAPEX

 vizuálna kontrola

kontrola  dokumen.

skúšanie vzoriek

stredná celý rok

národná 

aktivita

EÚ aktivita

bezpečnosť, stiahnutie neb. 

výrobkov z trhu, informácie pre 

spotrebiteľov

Peter Takács

peter.takacs@soi.sk

Kristián Michálek

kristian.michalek@soi.sk

Ľubomíra Klementisová

lubomira.klementisova@soi.sk

Nariadenie EP a Rady

168/2013

motorové 

vozidlá

spotrebiteľské 

výrobky

reaktívne, 

proaktívne

vlastné poznatky, 

podnety, RAPEX

 vizuálna kontrola

kontrola  dokumen.
nízka celý rok

národná 

aktivita

EÚ aktivita

spolupráca s colnými orgánmi

bezpečnosť

súlad s legislatívou

Peter Takács

peter.takacs@soi.sk

Program dohľadu nad trhom

Plánované na  r. : 2021 

   Štefan Dubovský

Odbor metodiky technickej kontroly výrobkov - Marián Jargaš
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Číslo aplikovanej 

legislatívy EÚ
Sektor

Opis výrobku, 

alebo kategórie

Typ 

monitorovania

Monitorovacia 

motivácia

Monitorovacia 

aktivita
Priorita

Obdobie, 

alebo dátum 

začiatku

Rozvoj Výstupy, alebo ďalšie iniciatívy
Všeobecnosti o vedúcom projektu 

Kontaktná osoba:

Program dohľadu nad trhom

Plánované na  r. : 2021 

   Štefan Dubovský

Odbor metodiky technickej kontroly výrobkov - Marián Jargaš
Nariadenie EP a Rady

167/2013

motorové 

vozidlá

spotrebiteľské 

výrobky

reaktívne, 

proaktívne

vlastné poznatky, 

podnety, RAPEX

 vizuálna kontrola

kontrola  dokumen.
nízka celý rok

národná 

aktivita

EÚ aktivita

spolupráca s colnými orgánmi

bezpečnosť

súlad s legislatívou

Ľubomíra Klementisová

lubomira.klementisova@soi.sk

Smernica

2014/35/EU

rekreačné 

plavidlá

vybrané kategórie 

spotrebiteľských 

výrobkov

proaktívne, 

reaktívne, kontroly 

na hraniciach

vlastné poznatky, 

RAPEX, ICSMS, 

podnety 

kontrola dokument.

vizuálna kontrola stredná celý rok
národná 

aktivita
 informácie pre spotrebiteľov

Roman Doromyai

e-mail:

roman.doronyai@soi.sk

Smernica 

89/686/EHS 

Nariadenie EP a Rady 

2016/425

ochranné osobné 

prostriedky

vybrané kategórie 

spotrebiteľských 

výrobkov

proaktívne,

reaktívne, 

vlastné poznatky, 

RAPEX, ICSMS, 

podnety 

 vizuálna kontrola

kontrola  dokumen.

skúšanie vzoriek

stredná celý rok
národná 

aktivita

bezpečnosť, stiahnutie 

nebezpečných výrobkov z trhu, 

informácie pre spotrebiteľov

Roman Doromyai

e-mail:

roman.doronyai@soi.sk

Smernica

2007/23/ES 

2013/29/EÚ

pyrotechnické 

výrobky

vybrané kategórie 

spotrebiteľských 

výrobkov

reaktívne

proaktívne

vlastné poznatky, 

RAPEX, ICSMS, 

podnety 

vizuálna kontrola nízka 4.kvartál
národná 

aktivita

bezpečnosť, informácie pre  

spotrebiteľov a podnikateľov

Petra Kotesová

e-mail:

petra.kotesova@soi.sk

Nariadenie 

(ES)1907/2006, 

1272/2008, Smernica 

1999/45/ES

chemické látky
chemické látky, 

chemické zmesi
proaktívne

vlastné poznatky, 

RAPEX, podnety; 

kontrola 

dokumentov, 

vizuálna kontrola, 

vysoká celý rok
národná 

aktivita

bezpečnosť, súlad s legislatívou, 

stiahnutie z trhu

Miriam Počarovská,

e-mail:

miriam.pocarovska@soi.sk

Nariadenie (EU) 

528/2012, 1451/2007
biocídy biocídne výrobky

reaktívne, 

proaktívne

vlastné poznatky, 

RAPEX, podnety, 

monitoring trhu

kontrola 

dokumentov, 

vizuálna kontrola

vysoká celý rok
národná 

aktivita

bezpečnosť, súlad s legislatívou, 

stiahnutie z trhu

Miriam Počarovská,

e-mail:

miriam.pocarovska@soi.sk

 Nariadenie EÚ 

2017/1369

Energetický 

významné 

výrobky

vybrané kategórie
reaktívne, 

proaktívne

podnety, plánované 

kontroly

vizuálna kontrola, 

kontrola 

dokumentov

stredná celý rok

národná 

aktivita súlad s legislatívou

Jozef Andraščík,

e-mail:

jozef.andrascik@soi.sk

Odbor energetickej inšpekcie - Štefan Dubovský

Odbor ochrany spotrebiteľa - Jana Vilímová


