
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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Zariadenia do 

výbušného  prostredia 

Emisie hluku 

zariadení 

Zar. osobnej 

lanovej dopravy 

Elektromag. 

kompatibilita 

Spotrebiče 

plynných palív 

OOP 

Výťahy 

Jednoduché 

tlak. nádoby 

Prepravné  

TZ 

Elektrické 
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Strojové 

zariadenia 

Zákony č.  
56/2018 Z. z. 

254/2011 Z. Z. 

Tlakové 
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 Prehľad nariadení vlády o určených výrobkoch v pôsobnosti orgánov inšpekcie práce len lyžiarske 
vleky 

Účinnosť 
kotlov 



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 
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Zistenia IP pri výkone trhového dohľadu 



Vykonávanie trhového dohľadu IP 
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• Previerky 
• z plánu hlavných úloh NIP na príslušný kalendárny 

rok 

• na podnet inšpektora práce 

• Kolaudácie 

• Vyšetrovanie pracovných úrazov 

• Podnety 

 



Prečo 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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Výsledky trhového dohľadu pri kolaudáciách 
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            Celkom Kolaudácie 

EZ        1806 1656 

TZ        165 156 

ZZ         272 226 

SPP        126 117 

SZ         1222 854 

OPP       360 5 

Ochr. Sys. 10 7 
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• Previerky 
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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 
(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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Fľaše na prepravu plynov 

 

 

Výkon trhového dohľadu  nad určenými výrobkami z pohľadu NIP 

Názov výrobku: Compolite CS 6/ CS10, obchodný 
názov: Primadonna 5 kg, 10 kg 
Prenosné fľaše na LPG vyrobené z plastu a vystužené 
sklenými vláknami 



Fľaše na prepravu plynov Primadonna 5 kg, 10 kg 

Uvádzané použitie: plynové grily a ohrievače 

Podľa výsledkov testov fľaše nespĺňajú požiadavky   
EN 14427:2014 tak, ako to vyplýva z testov 
vykonaných v Dánsku. 

Z toho dôvodu prevádzkovanie týchto prenosných 
nádob na prepravu plynov predstavuje 
neakceptovateľné riziko pre ich používateľov. 
Môžu spôsobiť popáleniny, požiar a pod. 
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Regulátory tlaku plynu 
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Boli identifikované regulátory typu B6NG a B10NG, ktoré boli 
vyrobené vo Francúzsku alebo v mene výrobcu spoločnosťou SC 
Emerson SRL so sídlom v Rumunsku, s rizikom potenciálneho úniku 
plynu. 
 
Na vyššie uvedených typoch regulátorov výrobca identifikoval 
technický problém, ktorý môže spôsobiť zvýšenie rizika úniku plynu 
pri prevádzkovaní vyššie uvedených regulačných jednotiek.  
 
Príčinou možného úniku plynu na základe výrobcom vykonaných 
testov, má byť dlhodobé vystavenie vysokotlakovej membrány 
ozónu v oblasti ventilu. Z toho dôvodu výrobca prestal vyrábať 
regulátory s membránou, ktorá nie je odolná voči účinkom ozónu 
a od 12. júna 2016 používa na výrobu regulátorov iný materiál. 
 



Fľaše na prepravu plynov Primadonna 5 kg, 10 kg 

V súvislosti s ich používaním bolo zaznamenaných 6 
udalostí. Jedna z nich skončila fatálne (smrťou). 

Výkon trhového dohľadu  nad určenými výrobkami z pohľadu NIP 



Regulátory tlaku plynu 

Pridať obrázky!!! 
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Regulátory tlaku plynu 
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V súčasnosti  výrobca vyrába membrány z iného, 
odolného materiálu. 



Regulátory tlaku plynu 

• Výrobca má informácie o prípadoch, kedy problém s 
obrubou vystavenou pôsobeniu ozónu viedol k pretrhnutiu 
prvej fázy vysokotlakovej membrány v oblasti ventilu a k 
následnému úniku plynu.  

• Únik plynu v niektorých prípadoch bol taký rozsiahly, že 
bola potrebná evakuácia budovy (respektíve okolitých 
budov), v ktorej bol regulátor umiestnený. V nasledujúcom 
období výrobca plánuje vymeniť všetky jednotky B6NG a 
B10NG, ktoré boli nainštalované v technických skriniach vo 
vnútri budov.  

• Ostatné jednotky, ktoré nie sú umiestnené vo vnútri 
budovy, nemajú byť vymenené vzhľadom na to, že podľa 
výrobcu má byť v týchto prípadoch riziko minimálne. 

 

 

 

 

Výkon trhového dohľadu  nad určenými výrobkami z pohľadu NIP 

NIP oslovil orgán TD vo Francúzku 



Preventívna činnosť 

• Príručky dobrej praxe.  
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OOP – nová legislatíva 

• NV SR č. 35/2008 Z. z. (smernica 89/686/EHS) 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na 
osobné ochranné prostriedky sa ruší od 21. apríla 
2018 

• Nariadenie EK a R č. 2016/425 o osobných 
ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice 
Rady 89/686/EHS – prechodné ustanovenia 
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OOP – prechodné ustanovenia 

 

• Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, ČŠ nebránia 
sprístupneniu výrobkov na trhu, na ktoré sa vzťahuje 
smernica 89/686/EHS, ktoré sú v zhode s uvedenou 
smernicou a ktoré boli uvedené na trh pred 21. aprílom 
2019. 

• Certifikáty ES skúšky typu a rozhodnutia o schválení vydané 
podľa smernice 89/686/EHS zostávajú v platnosti do 21. 
apríla 2023, pokiaľ ich platnosť neuplynie pred uvedeným 
dátumom.  
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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 


