
Výkon trhového dohľadu 
nad určenými výrobkami 
z pohľadu NIP 



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 
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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.  
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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 
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Kompetencie orgánov inšpekcie práce 
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Vykonávanie trhového dohľadu 
 

 

Výkon trhového dohľadu  nad určenými výrobkami z pohľadu NIP 

• Previerky 
• z plánu hlavných úloh NIP na príslušný kalendárny 

rok 

• na podnet inšpektora práce 

• Kolaudácie 

• Vyšetrovanie pracovných úrazov 

• Podnety (napríklad súdny znalec) 

• Žiadosti finančnej správy (colný odbor) 

 



Zistenia IP pri výkone trhového dohľadu 
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Elektrické zariadenia 

EZ - vyhlásenia o zhode

EZ - návod slov. jazyk

EZ - značka zhody

EZ - vlastn. - bezpečnosť



Zistenia IP pri výkone trhového dohľadu 
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Zistenia IP pri výkone trhového dohľadu 
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Zistenia IP pri výkone trhového dohľadu 
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Zistenia IP pri výkone trhového dohľadu 
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Zistenia IP pri výkone trhového dohľadu 
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Zistenia IP pri výkone trhového dohľadu 

Elektrické zariadenia 

EZ - vyhlásenia o zhode

EZ - návod slov. jazyk

EZ - značka zhody

EZ - vlastn. - bezpečnosť

EZ - sp. pos. zhody



Trhový dohľad pri kolaudáciách 

• Uvedením do prevádzky je uvedenie 

určeného výrobku na trh, keď určený 

výrobok prvýkrát prechádza odplatne 

alebo bezodplatne z fázy výroby alebo 

z fázy dovozu do fázy prevádzky po 

jeho dokončenej inštalácii. 
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Správa o preskúmaní a hodnotení TD za rok 
2018  pre EK 
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• osobné ochranné 
prostriedky 

• prepravovateľné 
tlakové zariadenia 

• strojové zariadenia 
• výťahy 
• spotrebiče plynných 

palív 
• elektrické zariadenia 

určeného na 
používanie v rámci 
určitých limitov 
napätia 



Vykonávanie trhového dohľadu IP 
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Vykonávanie trhového dohľadu IP 
 

 

Výkon trhového dohľadu  nad určenými výrobkami z pohľadu NIP 

• Podnety 

• súdny znalec: odizolovací stroj káblov, 
výrobca z tretej krajiny 

• znalecký posudok z odboru BOZP, odvetvie 
strojárstvo, bol vypracovaný vo veci prečinu 
ublíženia na zdraví podľa § 158 ods. 1 
Trestného zákona.   

 









Podnety na výkon trhového dohľadu 

- Na národnej úrovni 
- Informácia získaná  listom z iného  ČŠ 
- Prijatie oznámenia o nebezpečnom výrobku 

od iného orgánu trhového dohľadu 
- Získanie informácie zo systému ICSMS, Rapex 
(ICSMS je informačný a komunikačný systém EÚ 
zriadený za účelom archivácie a výmeny 
informácií v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa 
činnosti dohľadu nad trhom a súvisiacich 
informácií o nesúlade s harmonizovanými 
predpismi EÚ) 
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Hlásenie Rapex 

doc04078220190408135653.pdf


Spolupráca s colníkmi 

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

- vypracovanie profilu výrobku, ktorý je 
nebezpečný do colného priestoru 
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Spolupráca s colníkmi 

Výkon trhového dohľadu  nad určenými výrobkami z pohľadu  NIP 

  

Kontrola legislatívnych požiadaviek na prepustenie do colného priestoru 

 č.:                                                                                                       Dňa: ....................... 

Názov a adresa pobočky colného úradu  email: ..................... 

Požiadavka  Splnenie požiadavky 

áno/nie 

Označenie „CE“  alebo „CE xxxx /iná značka zhody 
(π) 

§ 5 ods. 1 písm. e) zákona 

č. 56/2018 Z. z
1
. 

  

Údaje na určenom výrobku    
- obchodné meno alebo ochranná známka Výrobca: § 5 ods. 1 písm. 

k) zákona č. 56/2018 Z. z. 

Dovozca: § 7 ods. 2 písm. 

a) zákona č. 56/2018 Z. z. 

  
- sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je 

možné hospodársky subjekt o zastihnúť, ak nie je 

zhodná so sídlom alebo s miestom podnikania 

v slovenskom jazyku (arabské alebo rímske číslice) 

- umiestniť na určený výrobok označenie typu alebo 

označenie série, označenie šarže alebo iný údaj, 

ktorý umožní identifikáciu určeného výrobku 

Výrobca: § 5 ods. 1 písm. 

j) zákona č. 56/2018 Z. z. 

Vyhlásenie o zhode ES/EU  
- v štátnom (slovenskom) jazyku § 23 ods. 4 zákona 

č. 56/2018 Z. z. 
  

Minimálny obsah vyhlásenia o zhode čl. R10 ods. 2 a príloha III 

rozhodnutia EP a R č. 

768/2008/ES 

  
- č. xxxxxx (osobitné identifikačné číslo výrobku)   
- Meno a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného 

zástupcu 
  

- Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú 

zodpovednosť výrobcu (alebo subjektu 

vykonávajúceho inštaláciu): 

  

- Predmet vyhlásenia (identifikácia výrobku 

umožňujúca sledovanie pôvodu; v prípade potreby 

môže obsahovať aj fotografiu) 

  

- Uvedený predmet vyhlásenia je v súlade 

s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi 

Spoločenstva: ....... 

  

- Odkazy na príslušné použité harmonizované normy 

alebo odkazy na špecifikácie, v súvislosti s ktorými 

sa zhoda vyhlasuje: ....... 

  

- V prípade potreby notifikovaný orgán ... (názov, 

číslo) … vykonal … (opis zásahu) … a vydal 

osvedčenie: 

  

- Doplňujúce informácie: 

Podpísané za a v mene: 

(miesto a dátum vydania) 

(meno, funkcia) (podpis) 

 

 

 

 

 

 

  

Požiadavka  Splnenie požiadavky 

áno/nie 
x) 

Sprievodná technická dokumentácia – návod Výrobca: § 5 ods. 1 písm.   

                                                                 
1
 Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

list_HIP usmernenie spolupraca s colnikmi.docx


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 


