
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
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• 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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Vykonávanie trhového dohľadu IP
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• Nebezpečný výrobok: CNC frézovacie 
centrum, výrobca z USA

• Nebezpečný výrobok na základe posúdenia NB

• Inšpekčná správa

• Uplatnenie cezhraničnej spolupráce s orgánom 
TD z Belgicka (baton – štafeta)

Inspection report_2601-2-22010_SK.pdf






Výber nedostatkov 
• nebol návod na obsluhu, údržbu a opravy stroja
• preklad vyhlásenia o zhode do SK nie je v súlade s 

EN originálom
• bezpečnostné časti riadiaceho systému (núdzové 

zastavenie, blokovanie pohyblivého krytu) stroja  
nie sú zapojené do bezpečnej časti riadiaceho 
systému stroja, ktorá ovplyvňuje príslušné akčné 
členy určené pre bezpečnostné vypínanie 
nebezpečných pohybov stroja



Cezhraničná orgánov TD spolupráca
v rámci EÚ (baton – štafeta)

• Môže sa uplatniť pre všetky výrobky v rozsahu 
pôsobnosti harmonizačných právnych predpisov 
EÚ vrátane tovaru dodávaného online

• orgán dohľadu nad trhom krajiny A zistí 
nevyhovujúci výrobok sprístupnený miestnym 
distribútorom (distribútormi), avšak hospodársky 
subjekt zodpovedný za zhodu výrobku (t. j. 
dovozca alebo výrobca EÚ) má sídlo v krajine B.



Informácie v ICSMS

NIP zistil v ICSMS

- ďalšie 3 nebezpečné výrobky dovezené na 
spoločný hospodársky trh EÚ z USA tým 
istým dovozcom z Belgicka

- tieto výrobky tiež neboli v súlade s 
harmonizovanými predpismi EÚ)

- posunul štafetu (baton) belgickému orgánu 
TD
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Spolupráca s colníkmi a dovozcami  v roku 2020

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

- na požiadanie strategických podnikov v SR
- Stroje

- OOP (respirátory dovážané najmä z Číny)
- nemali pri CE štvorčíslie NB

- štvorčíslie označujúce NB z Veľkej Británie bolo zneužité, 
neprávom umiestnené na výrobok

- štvorčíslie patrilo NB z Poľska, Talianska, ktorá nebola 
notifikovaná na skúšanie OOP

- Germicídne žiariče 
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Výnimky na respirátory

• udeľuje ÚNMS SR  
na základe zákona 
č. 56/2018 a 
odporúčania 
Komisie (EÚ) 
2020/403

• sa sprístupňujú len 
do 31. mája 2022



Informácie o nebezpečných výrobkoch



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


