
Skúsenosti 
orgánov inšpekcie 
práce v oblasti 
trhového 
dohľadu.



Kompetencie orgánov inšpekcie práce

• Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene 
a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci 
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• § 7a Výkon dohľadu

• Inšpektoráty práce vykonávajú dohľad nad 
určenými výrobkami uvedenými na trh a do 
prevádzky, ktoré zamestnávateľ alebo fyzická osoba, 
ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, 
používa pri výkone práce a u ktorých požiadavky na 
ich vlastnosti sú upravené osobitnými predpismi

Výkon trhového dohľadu nad určenými výrobkami z pohľadu NIP



Kompetencie orgánov inšpekcie práce

• § 7a Výkon dohľadu

• Inšpektoráty práce pri výkone dohľadu zohľadňujú 
protokoly o skúškach a osvedčenia potvrdzujúce 
zhodu, ktoré vystavili akreditované orgány 
posudzovania zhody.

• Inšpektoráty práce v nevyhnutnom rozsahu 
vykonávajú dohľad aj u výrobcu, splnomocneného 
zástupcu, dovozcu a distribútora, a ak ide o 
určený výrobok uvedený na trh, aj u vystavovateľa 
na výstavách a veľtrhoch. 

Výkon trhového dohľadu nad určenými výrobkami z pohľadu NIP



Kompetencie orgánov inšpekcie práce

• Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody 

výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov

• § 26 písm. b) zákona inšpektorát práce je orgánom 

dohľadu

• Zákon explicitne určuje skupiny určených výrobkov 

nad ktorými vykonáva dohľad inšpektorát práce najmä 

pri uvádzaní do prevádzky

Výkon trhového dohľadu nad určenými výrobkami z pohľadu NIP



Kompetencie orgánov inšpekcie práce

Výkon trhového dohľadu nad určenými výrobkami z pohľadu NIP
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Vykonávanie trhového dohľadu - 2022

Výkon trhového dohľadu  nad určenými výrobkami z pohľadu NIP

• Previerky
• z plánu hlavných úloh NIP na príslušný kalendárny 

rok

• Mimoriadne previerky (EU kampaň)

• Kolaudácie(na požiadanie stavebného úradu)

• Podania (najmä konkurenčných firiem)

• Žiadosti finančnej správy (colný odbor)
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zhody (modul)

TD elektrické zariadenia

2020 2021 2022

Nedostatok/rok 2020 2021 2022

EZ - vyhlásenia o zhode 300 285 177

EZ - návod slov. jazyk 82 44 20

EZ - značka zhody 54 49 44

EZ - vlastn. - bezpečnosť 0 9 2

EZ - spôsob posudzovania zhody (modul) 57 50 32

Spolu 493 437 275

Elektrické zariadenia
určené na používanie v rámci určitých limitov napätia



Tlakové zariadenia, 
jednoduché tlakové nádoby a prepravovateľné tlakové zariadenia

Nedostatok/rok 2020 2021 2022

TZ - vyhlásenia o zhode 41 42 27

TZ - návod slov. jazyk 20 9 10

TZ - značka zhody 0 4 6

TZ - vlastn. - bezpečnosť 1 2 0

TZ - spôsob posudzovania zhody (modul) 0 0 0

Spolu 62 57 43
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Zdvíhacie zariadenia (výťahy, 
bezpečnostné častí do výťahov a vleky)
Nedostatok/rok 2020 2021 2022

ZZ - vyhlásenia o zhode 44 30 7

TZ - návod slov. jazyk 4 10 1

TZ - značka zhody 15 6 5

TZ - vlastn. - bezpečnosť 65 8 7

TZ - spôsob posudzovania zhody (modul) 3 0 1

Spolu 131 54 21
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Plynové zariadenia (spotrebiče 
spaľujúce plynné palivá) 

Nedostatok/rok 2020 2021 2022
PZ - vyhlásenia o zhode 33 19 10
PZ - návod slov. jazyk 4 5 2
PZ - značka zhody 0 2 1
PZ - vlastn. - bezpečnosť 1 3 0
PZ - spôsob posudzovania zhody (modul) 0 0 0

Spolu 38 29 13
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Stroje (strojové zariadenia)
2020 2021 2022

Stroje - vyhlásenia o zhode 74 90 53

Stroje - návod slov. jazyk 46 32 23

Stroje - značka zhody 14 15 19

Stroje - vlastn. - bezpečnosť 43 25 23

Stroje - spôsob posudzovania zhody
(modul)

1 2 0

Spolu 178 164 118
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Počet výkonov trhového dohľadu vykonanom 
inšpektorátmi práce v jednotlivých krajoch za 

obdobie rokov 2020 až 2022

Ad x) Počet výkonov od 01. 01. 2022 do 30. 09. 2022

Rok/IP IP BA IP TT IP TN IP NR IP ZA IP BB IP PO IP KE Spolu

2020 1314 337 628 846 482 671 476 238 4492

2021 1070 306 658 783 359 722 429 167 4494

2022x) 502 222 317 503 236 501 128 264 2 673



Vykonávanie trhového dohľadu IP

Výkon trhového dohľadu  nad určenými výrobkami z pohľadu NIP

• Nebezpečný výrobok: CNC frézovacie 
centrum, výrobca z USA

Varovanie v Rapex
Spolupráca s výrobcom

Ako stiahnuť rizikový 
výrobok z Rapexu?



Zdravotnícke pomôcky

• Germicídne žiariče

• Tetovací prístroj 



Permanentná tetovačka –
tetovací prístroj

• Patrí medzi zdravotnícke pomôcky?



Zdravotnícke pomôcky

• Smernica č. 93/42/EEC čl. 1 bod. 2 písm. a) 
• pod „zdravotníckou pomôckou“ akýkoľvek 

nástroj, prístroj, zariadenie, softvér, materiál 
alebo iný výrobok, používaný samostatne alebo v 
kombinácii, vrátane softvéru určeného jeho 
výrobcom na používanie osobitne na diagnostické 
a/alebo terapeutické účely a potrebného na jeho 
správne použitie, ktorý je určený výrobcom na 
používanie u ľudí na účely skúmania, nahradenia 
alebo zmeny anatomickej časti alebo 
fyziologického procesu.



Zdravotnícke pomôcky

• Nariadenie EPaR č. 2017/745 o zdravotníckych 
pomôckach a zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia 
ES č. 178/2002 a nariadenia ES č. 1223/2009 
a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS 
uplatňuje sa od 26. mája 2020

• Čl. 1 ods. 2 + príloha č. XVI nariadenia
Výrobky bez medicínskeho určenia

• výrobky určené na úplné alebo čiastočné zavedenie 
do ľudského tela chirurgicky invazívnymi 
prostriedkami na účel modifikácie anatómie alebo 
fixácie častí tela s výnimkou tetovacích výrobkov a 
piercingu.



Tetovací prístroj 
skupiny určených výrobkov

• NV SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách a 
postupoch posudzovania zhody na strojové 
zariadenia

• NV SR č.148/2016 Z. z. o sprístupňovaní 
elektrického zariadenia určeného na 
používanie v rámci určitých limitov napätia

• NV SR č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej 
kompatibilite 



Výparník - podanie

• Ide o zariadenie s nízkotlakovým parným plášťom 
(do 0,07 MPa). Je označený značkou CE a má EC 
vyhlásenie od výrobcu.

• Pracovný parný priestor tohto zariadenia bohužiaľ 
nie je od  výrobcu chránený žiadnym zariadením. 
Nie je tam ani manometer, ani poistný ventil, ani 
kondenzačné armatúry. V manuály ku zariadeniu 
nie je ani stopa po potvrdení akýchkoľvek skúšok 
alebo tlakových skúšok. Obávame sa pripojiť toto 
zariadenie k infraštruktúre/iným zariadeniam. 
Označenie CE sa nám zdá nespoľahlivé.



Výparník - podanie

• Inšpektorát práce Bratislava vykonal na základe 
podnetu kontrolu u výrobcu. Bol vykonaný dohľad 
nad trhom potencionálne nebezpečného výrobku 
„Vákuová odparka 110/100 SQE100“.

• Skompletizované zariadenie je strojným 
zariadením v zmysle smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojových 
zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 
5/16/ES (U. v. EÚ L 157, 9.6.2006).





Opakované podanie
s námietkou, že zistenia IP sú neúplné



Výparník - podanie

• Záver výkonu TD:

• Inšpektorát práce Bratislava pri výkone 
dohľadu nad trhom nezistil nedostatky 
súvisiace s výrobkom na ktoré poukazovalo 
podanie.



Výparník - podanie

• výrobok "Vacuum Evaporator 110/100 SQE100" patrí medzi 
výrobky vyrábané na objednávku

• pri objednávke je potrebné uviesť podmienky, za akých 
výrobok bude prevádzkovaný, resp. na aký účel bude slúžiť

• na základe takýchto vstupných parametrov sa následne 
prispôsobuje vybavenie zariadenia zabezpečovacím 
zariadením (safety accessories) a výstrojom zariadenia

• výstroj zariadenia v doplnení poistného ventilu alebo 
meracích zariadení tlakomeru, teplomeru sú dodávané až 
na základe konkrétne požadovaných parametrov od 
odberateľa (objednávateľa) zariadenia, presne podľa 
technických podmienok použitia výrobku na mieste 
určenia.



Výparník - podanie

• Inšpektorát práce Bratislava pri výkone 
dohľadu vychádzal z dokumentácie 
predloženej výrobcom.  

• Vo veci výkonu trhového dohľadu týkajúceho 
sa konkrétneho výrobku podávateľa je možné 
obrátiť sa na orgán trhového dohľadu 
v Poľsku.



- na požiadanie finančnej správy pri 
prepúšťaní určených výrobkov do 
spoločného colného priestoru EÚ 

- Strojové zariadenia (Napr. robotické 
linky, elektrická pec, tlačiarenský 
stroj)

Výkon trhového dohľadu  nad určenými výrobkami z pohľadu NIP

Spolupráca s colníkmi a dovozcami 
v roku 2022

Zmena colného zákona – žiadosti colníkov



Mimoriadna úloha

• KONTROLY ZAMERANÉ NA PREVENCIU 
PORÚCH PODPORNO-POHYBOVEJ SÚSTAVY

• spoločná kampaň Výboru vrchných 
predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) 
a Agentúry pre BOZP v Bilbau (EU-OSHA) na 
rok 2022 

• Doprava a služby kuriérov

• Výroba potravín a nápojov 

• Stavebníctvo



Mimoriadna úloha

• V rámci inšpekcie práce bol vykonaný aj trhový 
dohľad používaných pracovných prostriedkov, 
v rámci ktorého boli vykonané kontroly 
príslušnej dokumentácie (vyhlásenie o zhode, 
sprievodná technická dokumentácia, 
označenie „CE“ a pod.)



Mimoriadna úloha

Druh výkonu
Inšpektorát práce

Spolu
BA TT TN NR ZA BB PO KE

22 - Previerky BOZP 16 15 15 15 16 17 15 18 127

23 - Trhový dohľad 16 15 15 15 16 17 15 18 127

Spolu 32 30 30 30 32 34 30 36 254

Tab. 4 Počet výkonov



Mimoriadna úloha

Druh výkonu
Inšpektorát práce

Spolu
BA TT TN NR ZA BB PO KE

22 - Previerky 

BOZP
112 34 59 239 46 62 8 57 617

23 - Trhový dohľad 3 0 0 0 3 0 0 0 6

Spolu 115 34 59 239 49 62 8 57 623

Tab. 5 Počet zistených nedostatkov podľa druhu výkonu



Zistené nedostatky 

• vyhlásenie o zhode pre určený výrobok (rukavice 
a bezpečnostnú obuv) neboli v štátnom jazyku
a ani neboli preložené

• chýbajúce vyhlásenia o zhode OOPP (ochranná 
výstražná vesta a plátené rukavice, ktoré sa 
poskytujú zamestnancom)

• Expanzná nádoba umiestnená v miestnosti s 
plynovým kotlom nebola označená výrobným 
štítkom s potrebnými parametrami, ani značkou 
zhody CE



Mimoriadna úloha

• hodnotenie vybranej pracovnej úlohy 
pomocou metódy KIM alebo HARM

• ak sa zistí, že príčinou vysokej hodnoty rizika je 
samotná konštrukcia strojového zariadenia, 
inšpektor práce musí pristúpiť ku krokom 
spojeným s dohľadom nad trhom (aj pri 
ergonomických nedostatkoch)



Otázky?

Výkon trhového dohľadu  nad určenými výrobkami z pohľadu  NIP

Ing. Daniela Gecelovská, PhD.
Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
040 01 Košice
Email: 
daniela.gecelovska@gmail.com
Mo: 0907 904955

mailto:daniela.gecelovska@gmail.com


Ďakujem za pozornosť


