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Vnútroštátna stratégia dohľadu nad trhom Slovenskej republiky  

na roky 2022 – 2025  

Zhrnutie 

 

Tento dokument predstavuje zhrnutie Vnútroštátnej stratégie dohľadu nad trhom 

Slovenskej republiky na roky 2022 – 2025 v zmysle článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 

2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (ďalej len „nariadenie (EÚ) 

2019/1020“).  

 

Vnútroštátnu stratégiu dohľadu nad trhom vypracúva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 

republiky v spolupráci s orgánmi dohľadu, colnými orgánmi a Úradom pre normalizáciu, metrológiu 

a skúšobníctvo SR. Vnútroštátna stratégia sa bude pravidelne preskúmavať a v prípade potreby je 

možné ju priebežne aktualizovať. 

 

Vnútroštátna stratégia dohľadu nad trhom sa predkladá Európskej komisii prostredníctvom 

informačného a komunikačného systému podľa čl. 34 nariadenia (EÚ) 2019/1020 (ICSMS). 

Verejnosti sa táto stratégia sprístupňuje len v rozsahu tohto zhrnutia. 

 

 

1. Vnútroštátna infraštruktúra a organizácia dohľadu nad trhom 

 
Podľa čl. 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/1020 každý členský štát je povinný vymenovať 

jednotný úrad pre spoluprácu. V Slovenskej republike plní úlohu jednotného úradu pre spoluprácu 

Ministerstvo hospodárstva SR.  

 

V podmienkach Slovenskej republiky medzi orgány dohľadu nad trhom s výrobkami v rozsahu 

predpisov spadajúcich do pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2019/1020 zaraďujeme:  

1. Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI) 

2. Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP) 

3. Štátny úrad pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) 

4. Slovenský metrologický inšpektorát (SMI) 

5. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) 

6. Hlavný banský úrad (HBÚ) 

7. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) 

8. Inšpektoráty práce a Národný inšpektorát práce (NIP) 

9. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (MINDOP) 

10. Dopravný úrad (NSAT) 

Konkrétnejší prehľad pôsobnosti orgánov dohľadu nad trhom je dostupný v prílohe č. 1. 

 

Úlohy orgánov zodpovedných za kontrolu výrobkov vstupujúcich na trh Únie podľa čl. 25 

ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1020 plnia Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, colné úrady a 

Kriminálny úrad finančnej správy, ktoré patria pod Finančnú správu SR. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1020&qid=1658160791913
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1020&qid=1658160791913
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1020&qid=1658160791913
https://www.soi.sk/
https://www.sizp.sk/
https://www.sukl.sk/
https://www.smi.sk/
https://www.uvzsr.sk/
https://www.hbu.sk/
https://www.uksup.sk/sk
https://www.ip.gov.sk/
https://www.mindop.sk/
http://nsat.sk/
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Osobitné kompetencie vo vzťahu k výrobkom a dohľadu nad trhom podľa nariadenia (EÚ) 

2019/1020 sú v zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 56/2018/ Z. z. priznané tiež Úradu pre normalizáciu, 

metrológiu a skúšobníctvo SR. Ide o koordináciu činnosti orgánov dohľadu nad určenými 

výrobkami1 a s tým súvisiace ďalšie činnosti. 

 

 

2. Priority 

Cieľom stratégie je aktívna participácia Slovenskej republiky na ochrane vnútorného trhu 

Európskej únie pred nebezpečnými výrobkami a výrobkami, ktoré nie sú v súlade s harmonizačnými 

právnymi predpismi Únie v rozsahu prílohy I nariadenia (EÚ) 2019/1020, a zabezpečenie riadneho 

plnenia záväzkov pri dohľade nad trhom s výrobkami, ktoré Slovenskej republike vyplývajú 

z nariadenia (EÚ) 2019/1020. 

 

 Na dosiahnutie tohto cieľa boli stanovené priority na 3 úrovniach: 

 horizontálne, 

 sektorové, 

 iné vnútroštátne priority. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Pojem „určený výrobok“ je definovaný v § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. Pojem „určený výrobok“ bol zavedený 

z dôvodu vytvorenia právneho rámca v oblasti posudzovania zhody. Určené výrobky sú výrobky, ktoré predstavujú 

zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené základné 

požiadavky, požiadavky ustanovené zákonom č. 56/2018 Z. z. alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania 

zhody. Pojem „určený výrobok“ zahŕňa výrobky spadajúce pod legislatívu Európskej únie tzv. Nového prístupu 

a legislatívu Európskej únie založenú na Novom legislatívnom rámci. Prehľad určených výrobkov je uvedený v zozname 

technických predpisov z oblasti posudzovania zhody na webovom sídle Úradu pre normalizáciu, metrológiu 

a skúšobníctvo Slovenskej republiky (dostupné na: https://www.unms.sk/stranka/92/technicke-predpisy-z-oblasti-

posudzovania-zhody/). 

HORIZONTÁLNE PRIORITY 

 zvýšená pozornosť venovaná 

bezpečnosti výrobkov predávaných 

v rámci elektronického obchodu 

 zvýšená pozornosť venovaná 

bezpečnosti výrobkov dovážených 

z tretích krajín 

 flexibilne reagovať na aktuálne dianie 

na trhu 

 sledovať nové trendy na trhu 

 participovať na spoločných prioritách 

na úrovni EÚ 

INÉ VNÚTROŠTÁTNE PRIORITY 

 prehlbovať vnútroštátnu spoluprácu 

a koordinačné mechanizmy 

 predchádzať vzniku a odstraňovať 

kompetenčné konflikty medzi orgánmi 

dohľadu nad trhom s výrobkami 

 otvorenosť nadnárodným projektom 

 hľadanie zdrojov na rozvoj 

informačných systémov a technológií 

pri výkone dohľadu nad trhom 

https://www.unms.sk/stranka/92/technicke-predpisy-z-oblasti-posudzovania-zhody/
https://www.unms.sk/stranka/92/technicke-predpisy-z-oblasti-posudzovania-zhody/
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3. Spolupráca s inými členskými štátmi 
 

Jednotný úrad pre spoluprácu a orgány dohľadu nad trhom s výrobkami v Slovenskej republike budú 

na úrovni Európskej únie, resp. s inými členskými štátmi Európskej únie, spolupracovať minimálne v rozsahu 

plnenia záväzkov vyplývajúcich z nariadenia (EÚ) 2019/1020. Rovnako budú orgány dohľadu nad trhom 

v podmienkach Slovenskej republiky spolupracovať s inými členskými štátmi Európskej únie aj pri 

identifikácii a dohľadávaní nebezpečných výrobkov na vnútornom trhu Európskej únie, aktívne participovať 

na výmene informácií cez informačné systémy ICSMS a Safety Gate RAPEX. Slovenské orgány budú naďalej 

participovať aj na činnosti ADCO skupín. Orgány dohľadu nad trhom sa budú aktívne zaujímať a individuálne 

vyhodnocovať svoje možnosti na participáciu v dobrovoľných nadnárodných aktivitách (napr. CASP 

aktivitách). 

 

SEKTOROVÉ PRIORITY 

Sektorové priority odrážajú prioritné oblasti na úrovni jednotlivých orgánov dohľadu nad 

trhom. Pri ich stanovení orgány dohľadu nad trhom vychádzali z výsledkov ich činnosti 

z predchádzajúceho obdobia so zameraním na výrobky, ktoré dlhodobo vykazujú nepriaznivé 

výsledky, z výsledkov z medzinárodných projektov, ukazovateľov z vlastných systémov a databáz 

či systému Safety Gate RAPEX. Priority reflektujú tiež potrebu venovať zvýšenú pozornosť 

výrobkom, ktoré predstavujú vysoké riziko, zákonné povinnosti orgánov dohľadu, zmeny právnej 

úpravy, podnety od občanov, potrebu prispôsobiť sa aktuálnej situácii na trhu a reagovať na nové 

výrobky na trhu.  

Vybrané ukazovatele z činnosti orgánov dohľadu nad trhom z predchádzajúceho obdobia sú zhrnuté 

v prehľade v prílohe č. 2. 

Pri tvorbe sektorových priorít bola zohľadnená požiadavka na výkon dohľadu na všetkých úrovniach 

v rámci dodávateľského reťazca. Plánované sú proaktívne aj reaktívne kontroly počínajúc 

administratívnou kontrolou dokumentov, kontrolou označovania, cez vizuálnu kontrolu po 

odoberanie a skúšanie vzoriek. Typy kontrol sa určujú s prihliadnutím na rizikovosť výrobkov. 
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Právny predpis EÚ Národná transpozícia/implementácia Zodpovedný orgán 

 

Smernica Rady 69/493/EHS z 15. decembra 1969 o aproximácii právnych 

predpisov členských štátov o krištáľovom skle (Ú. v. ES L 326, 29.12.1969, s. 36) 

 

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 448/2004 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti označovania krištáľového skla a metódy skúšania 

jeho zloženia  

 

SOI 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 zo 16. apríla 2014 o 

hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku a 

zmene smernice 2007/46/ES a o zrušení smernice 70/157/EHS [Smernica Rady 

70/157/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských 

štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel 

(Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 16)] 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 309/2006 Z. z. o technických 

požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku 

motorových vozidiel  

 

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

SOI 

Smernica Rady 75/107/EHS z 19. decembra 1974 o aproximácii právnych 

predpisov členských štátov týkajúcich sa fliaš používaných ako odmerné nádoby 

(Ú. v. ES L 42, 15.2.1975, s. 14) 

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 

republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej 

nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom 

balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej 

nádoby 

 

Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

SMI 

Smernica Rady 75/324/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov 

členských štátov týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov (Ú. v. ES L 147, 

9.6.1975, s. 40) 

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2009 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače 

SOI 

Smernica Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii právnych predpisov 

členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých spotrebiteľsky balených výrobkov 

podľa hmotnosti alebo objemu (Ú. v. ES L 46, 21.2.1976, s. 1)  

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 

republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej 

nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom 

balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej 

nádoby 

 

Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

SMI 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1969/493/oj?locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1969/493/oj?locale=sk
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/448/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/448/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/448/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0540&qid=1619190268402
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0540&qid=1619190268402
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0540&qid=1619190268402
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0540&qid=1619190268402
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0540&qid=1619190268402
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0540&qid=1619190268402
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/309/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/309/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/309/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A31975L0107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A31975L0107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A31975L0107
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/188/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/188/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/188/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/188/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/188/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/188/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:31975L0324
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:31975L0324
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:31975L0324
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/46/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/46/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:31976L0211
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:31976L0211
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:31976L0211
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/188/20200101.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/188/20200101.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/188/20200101.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/188/20200101.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/188/20200101.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/20200721
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/20200721
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Smernica Rady 80/181/EHS z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych 

predpisov členských štátov týkajúcich sa meracích jednotiek a rušiaca smernicu 

71/354/EHS (Ú. v. ES L 39, 15.2.1980, s. 40)  

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 

republiky č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách  

 

Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

SMI 

Smernica Rady 92/42/EHS z 21. mája 1992 o požiadavkách na účinnosť nových 

teplovodných kotlov na kvapalné alebo plynné palivá (Ú. v. ES L 167, 22.6.1992, 

s. 17) 

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku  

na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Nariadenie vlády  Slovenskej republiky č. 236/2015 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť 

teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o 

postupoch posudzovania zhody 

SOI, inšpektoráty práce 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/11/ES zo dňa 23. marca 1994 o 

aproximácii zákonov, iných predpisov a správnych opatrení členských štátov o 

označovaní materiálov používaných v hlavných zložkách obuvi určenej na predaj 

spotrebiteľom (Ú. v. ES L 100  

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 84/2008 Z. z. 

o označovaní materálov použitých v hlavných častiach obuvi  

SOI 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch 

a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10)  

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

373/2015 Z. z. o rozšírení zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov  

o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov 

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 

odpadoch 

 

Zákon č. 302/2019 Z. z.o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

SIŽP, SOI 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa 

kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 

93/12/EHS (Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58)  

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

228/2014 Z. z. , ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie 

prevádzkovej evidencie o palivách 

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o 

požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných 

do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-

prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení  

 

Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší 

SIŽP 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A31980L0181&qid=1630401641417
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A31980L0181&qid=1630401641417
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A31980L0181&qid=1630401641417
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/173/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/173/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:31992L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:31992L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:31992L0042
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/236/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/236/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/236/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/236/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:31994L0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:31994L0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:31994L0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:31994L0011
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/84/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/84/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:31994L0062
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:31994L0062
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/373/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/373/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/373/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/371/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/371/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/371/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01998L0070-20181224&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01998L0070-20181224&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01998L0070-20181224&from=SK
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/228/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/228/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/228/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/231/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/231/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/231/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/231/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/231/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/137/
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Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/79/ES z 27. októbra 1998 o 

diagnostických zdravotných pomôckach in vitro (Ú. v. ES L 331, 7.12.1998, s. 1) 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 569/2001 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkach a postupoch 

posudzovania zhody diagnostických zdravotných pomôcok in vitro 

 

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

ŠÚKL 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES z 8. mája 2000 týkajúca sa 

aproximácie právnych predpisov členských štátov vzhľadom na emisiu hluku v 

prostredí pochádzajúcu zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve (Ú. v. 

ES L 162, 3.7.2000, s. 1)  

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 78/2019 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 

posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom 

priestore   

 

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

SOI, HBÚ, inšpektoráty 

práce 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o 

vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34)  

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

373/2015 Z. z. o rozšírení zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov  

o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov 

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 153/2004 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí 

starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a 

ich recyklácie  

 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

SIŽP, SOI 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 2003 

o hnojivách (Ú. v. EÚ L 304, 21.11.2003, s. 1)  

 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1009 z 5. júna 2019, ktorým 

sa stanovujú pravidlá sprístupňovania EÚ produktov na hnojenie na trhu, menia 

nariadenia (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a ruší nariadenie (ES) 

č. 2003/2003 (Ú. v.  

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 577/2005 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú typy hnojív, zloženie, balenie a označovanie hnojív, analytické 

metódy skúšania hnojív, rizikové prvky, ich limitné hodnoty pre jednotlivé 

skupiny hnojív, prípustné odchýlky a limitné hodnoty pre hospodárske 

hnojivá 

 

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách 

ÚKSÚP 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o 

detergentoch (Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 1)  

Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a 

chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(chemický zákon)  

SOI 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:31998L0079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:31998L0079
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/569/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/569/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/569/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/362/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/362/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32000L0014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32000L0014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32000L0014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32000L0014
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/78/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/78/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/78/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/78/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32000L0053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32000L0053
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/373/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/373/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/373/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/153/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/153/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/153/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/153/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32003R2003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32003R2003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1009
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/577/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/577/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/577/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/577/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/577/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/136/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0648&qid=1626704608381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0648&qid=1626704608381
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/67/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/67/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/67/
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o 

perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa 

smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7)  

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o 

perzistentných organických látkach 

 

 

Zákon č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a 

doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

SIŽP 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o 

obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní 

organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú 

úpravu vozidiel a o zmene a dop  

Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší 

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

127/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, 

označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých 

organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel 

 

Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 

401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 

predpisov (zákon o ovzduší) 

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o 

požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných 

do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-

prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení 

SIŽP 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/64/ES z 26. októbra 2005 o 

typovom schválení motorových vozidiel vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, 

recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 

70/156/EHS (Ú. v. EÚ L 310, 25.11  

Zákon č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 

 

Naridenie vlády Slovenskej republiky č. 34/2010 Z. z. o technických 

požiadavkách na vozidla vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, 

recyklovateľnosť a zúžitkovateľnosť 

SOI 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o 

strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (Ú. v. EÚ L 157, 

9.6.2006, s. 24).  

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 

posudzovania zhody na strojové zariadenia 

 

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

SOI, inšpektoráty práce 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES zo 17. mája 2006 o emisiách 

z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa 

smernica Rady 70/156/EHS (Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 12)  

Zákon č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke  

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 655/2007 Z. z. o technických 

požiadavkách na zníženie emisií z klimatizačných systémov v motorových 

vozidlách 

SOI 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex:32004R0850
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex:32004R0850
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex:32004R0850
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20210222
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20210222
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20210222
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20210222
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/127/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/127/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/127/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32004L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32004L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32004L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32004L0042
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/137/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/127/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/127/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/127/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/127/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/478/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/478/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/478/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/231/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/231/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/231/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/231/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/231/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0064
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/34/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/34/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/34/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0042
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/436/20111215
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/436/20111215
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/436/20111215
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0040
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0040
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0040
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/655/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/655/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/655/
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Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o 

batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa 

zrušuje smernica 91/157/EHS (Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006, s. 1)  

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

373/2015 Z. z. o rozšírení zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov  

o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov 

 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

SIŽP, SOI 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 

o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o 

zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES 

a o o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 

1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 

93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1)  

Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a 

chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(chemický zákon)  

SOI, inšpektoráty práce, 

SIŽP, HBÚ, ÚVZ SR 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o 

typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých 

osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o 

opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1)  

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  

SOI 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES z 5. septembra 2007, ktorou 

sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, 

zrušujú sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a ktorou sa mení a dopĺňa 

smernica Rady 76/211/EHS (Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 17)  

Zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 

republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej 

nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom 

balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej 

nádoby  

SMI 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 

2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení 

smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 

1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353  

Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 4/2013, ktorým 

sa mení a dopĺňa výnos MHSR č. 3/2010 z 15. apríla 2010, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, 

označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí 

 

Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a 

chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(chemický zákon) 

SOI, inšpektoráty práce, 

SIŽP 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 zo 14. januára 2009 o 

typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom na ochranu chodcov a iných 

zraniteľných účastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení smernice 

2007/46/ES a o zrušení smerníc 2003/102/ES a 2005/66/ES (Ú. v. EÚ L 35, 

4.2.2009, s. 1)  

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  

SOI 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 o 

typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa mení a 

dopĺňa smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4.2.2009, s. 32)  

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  

SOI 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32006L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32006L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32006L0066
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/373/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/373/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/373/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20160401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20160401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20160401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20160401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20160401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20160401
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/67/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/67/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/67/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32007R0715
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32007R0715
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32007R0715
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32007R0715
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32007L0045
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32007L0045
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32007L0045
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32007L0045
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/188/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/188/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/188/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/188/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/188/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32008R1272
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32008R1272
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32008R1272
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32008R1272
https://www.mhsr.sk/uploads/files/aqUU5mZX.pdf
https://www.mhsr.sk/uploads/files/aqUU5mZX.pdf
https://www.mhsr.sk/uploads/files/aqUU5mZX.pdf
https://www.mhsr.sk/uploads/files/aqUU5mZX.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/67/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/67/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/67/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009R0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009R0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009R0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009R0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009R0078
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009R0079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009R0079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009R0079
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/


Príloha č. 1: Prehľad pôsobnosti orgánov dohľadu nad trhom s výrobkami podľa predpisov v rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2019/1020 

Strana 9/17 
 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/34/ES z 23. apríla 2009 o 

spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly (Ú. v. EÚ 

L 106, 28.4.2009, s. 7)  

Zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 

republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole 

SMI 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o 

bezpečnosti hračiek (Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2009, s. 1)  

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona 

č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany 

spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

SOI 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o 

typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z 

ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a 

údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 

2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 

18.7.2009, s. 1)  

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  

SOI 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o 

požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových 

vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných 

technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1) 

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  

SOI 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o 

vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných 

výrobkov (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10)  

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní 

výrobkov (zákon o ekodizajne) 

SOI 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 

2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (Ú. v. EÚ L 286, 31.10.2009, s. 

1) 

Zákon č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  

SIŽP 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2020/740 z 25. mája 2020 o 

označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné  parametre, ktorým 

sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1369 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 (Ú. v. 

EÚ L 177, 5.6.2020, s.  

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  

SOI 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 

o kozmetických výrobkoch (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59)  

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov  

ÚVZ SR 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0034
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/161/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/161/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009L0048
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/78/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/78/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/78/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/78/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009R0595
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009R0595
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009R0595
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009R0595
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009R0595
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009R0595
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009R0661
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009R0661
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009R0661
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009R0661
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009L0125
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009L0125
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009L0125
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/529/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/529/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32009R1005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32009R1005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32009R1005
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/321/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/321/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1222-20190726&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1222-20190726&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1222-20190726&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1222-20190726&from=SK
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/20201231
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/20201231
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32009R1223
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32009R1223
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 

o environmentálnej značke EÚ (Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1)  

Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov 

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 258/2003 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon o environmentálnom označovaní  

SIŽP 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/35/EÚ zo 16. júna 2010 o 

prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zrušení smerníc Rady 76/767/EHS, 

84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES (Ú. v. EÚ L 165, 30.6.2010, 

s. 1)  

Zákon č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov  

inšpektoráty práce 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, 

ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov 

na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 

5) 

Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín 

stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov 

SOI 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení 

používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických 

zariadeniach (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88)  

Zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných 

látok v elektrických a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon 

č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a 

elektronické zariadenia 

SOI, ŠÚKL 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 

2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia 

textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 

73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES 

(Ú. v. EÚ L 272, 18.10.2011, s. 1)  

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  

SOI 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o 

sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 

27.6.2012, s. 1)  

Zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre 

sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) 

 

Nariadenie vlády SR č. 340/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje predmet, 

náležitosti a sadzba úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych 

výrobkov na trh a ich používanie   

SOI, SIŽP, ŠVPS SR,MO 

SR 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32010R0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32010R0066
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/469/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/258/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/258/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0035
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/254/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/254/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0305
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/133/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/133/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/162/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/162/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/162/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32011L0065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32011L0065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32011L0065
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/346/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/346/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/346/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/346/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/465/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/465/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/465/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1007
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32012R0528
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32012R0528
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32012R0528
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/319/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/319/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/319/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/340/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/340/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/340/
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Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z 

elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38)  

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov 

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 

SIŽP, SOI 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o 

schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s 

týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 1)  

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

Nariadenie vlády SR č. 125/2018 Z. z., ktorým sa zrušujú niektoré 

nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti 

typového schválenia ES poľnohospodárskych kolesových traktorov a 

lesných kolesových traktorov   

 

Nariadenie vlády SR č. 185/2019 Z. z., ktorým sa zrušuje nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 65/2006 Z. z. o technických požiadavkách na 

elektrické pripojenie namontované na poľnohospodárskom kolesovom 

traktore a lesnom kolesovom traktore pre osvetľovac 

SOI 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o 

schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek 

(Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 52)  

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

Nariadenie vlády SR č. 126/2018 Z. z., ktorým sa zrušujú niektoré 

nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti 

typového schválenia ES dvojkolesových motorových vozidiel, 

trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek   

SOI 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/29/EÚ z 12. júna 2013 o 

harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania 

pyrotechnických výrobkov na trhu (Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 27)  

Nariadenie vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických 

výrobkov na trhu 

 

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

SOI, HBÚ 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ z 20. novembra 2013 o 

rekreačných plavidlách a vodných skútroch a o zrušení smernice 94/25/ES (Ú. v. 

EÚ L 354, 28.12.2013, s. 90) 

Nariadenie vlády SR č. 77/2016 Z. z. o sprístupňovaní rekreačných plavidiel 

a vodných skútrov na trhu 

 

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

SOI, NSAT 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/28/EÚ z 26. februára 2014 o 

harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania 

výbušnín na civilné použitie na trhu a ich kontroly (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 

1). 

Nariadenie vlády SR č. 131/2016 Z. z. o sprístupňovaní výbušnín na civilné 

použitie na trhu  

HBÚ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32012L0019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32012L0019
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/365/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/365/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/371/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/371/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0167&qid=1618909182979
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0167&qid=1618909182979
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0167&qid=1618909182979
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/125/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/125/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/125/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/125/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/185/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/185/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/185/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/185/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0168
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0168
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0168
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/126/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/126/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/126/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/126/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32013L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32013L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32013L0029
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/70/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/70/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A02013L0053-20131228
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A02013L0053-20131228
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A02013L0053-20131228
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/77/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/77/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0028
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/131/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/131/
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Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/29/EÚ z 26. februára 2014 o 

harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania 

jednoduchých tlakových nádob na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 45).  

Nariadenie vlády SR č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých 

tlakových nádob na trhu  

SOI, inšpektoráty práce 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z 26. februára 2014 o 

harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na 

elektromagnetickú kompatibilitu(Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 79)  

Nariadenie vlády SR č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite  SOI, inšpektoráty práce 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ z 26. februára 2014 o 

harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania 

váh s neautomatickou činnosťou na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 107)  

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Nariadenie vlády SR č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s 

neautomatickou činnosťou na trhu 

SMI 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o 

harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia 

meradiel na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 149)  

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Nariadenie vlády SR č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu 

SMI 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ z 26. februára 2014 o 

harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov a 

bezpečnostných komponentov do výťahov (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 251).  

Nariadenie vlády č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a 

sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu  

inšpektoráty práce 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ z 26. februára 2014 o 

harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a 

ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére 

(Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 309). 

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Nariadenie vlády SR č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných 

systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu 

HBÚ, inšpektoráty práce 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ z 26. februára 2014 o 

harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia 

elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na 

trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 357)  

Nariadenie vlády SR č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického 

zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu 

 

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

SOI, inšpektoráty práce 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o 

aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských 

štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich 

výrobkov a o zrušení smernice 2001  

Zákon č. 89/2016 Z .z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov 

a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

SOI, ÚVZ SR, ŠVPS SR, 

colný úrad 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o 

harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania 

rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES 

(Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 62) 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní 

rádiových zariadení na trhu 

 

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

SOI, inšpektoráty práce 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0029
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/234/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/234/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32014L0030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32014L0030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32014L0030
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/127/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32014L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32014L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32014L0031
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/126/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/126/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32014L0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32014L0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32014L0032
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/145/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0033
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/235/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/235/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0034&qid=1619096128335
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0034&qid=1619096128335
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0034&qid=1619096128335
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0034&qid=1619096128335
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/149/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/149/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0035&qid=1619097519606
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0035&qid=1619097519606
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0035&qid=1619097519606
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0035&qid=1619097519606
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/148/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/148/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0040&qid=1626713251582
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0040&qid=1626713251582
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0040&qid=1626713251582
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0040&qid=1626713251582
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/89/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/89/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014L0053-20180911&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014L0053-20180911&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014L0053-20180911&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014L0053-20180911&from=SK
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/193/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/193/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
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Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ z 15. mája 2014 o 

harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania 

tlakových zariadení na trhu (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 164) 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní 

tlakových zariadení na trhu 

 

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

SOI, inšpektoráty práce 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ z 23. júla 2014 o vybavení 

námorných lodí a o zrušení smernice Rady 96/98/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, 

s. 146) 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. o vybavení 

námorných lodí 

 

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

MINDOP 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o 

fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006 

(Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 195) 

Zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových 

plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

SIŽP 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 zo 16. apríla 2014 o 

hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku a 

zmene smernice 2007/46/ES a o zrušení smernice 70/157/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 

27.5.2014, s. 131) 

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 309/2006 Z. z. o technických 

požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku 

motorových vozidiel 

SOI 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/424 z 9. marca 2016 o 

lanovkových zariadeniach a zrušení smernice 2000/9/ES (Ú. v. EÚ L 81, 

31.3.2016, s. 1) 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 124/2018 Z. z., ktorým sa zrušuje 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 

posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu v znení 

nariadenia vlády Slovenskej republikyč. 78/2004 Z. z. 

 

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

inšpektoráty práce, NSAT 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o 

osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS 

(Ú. v. EÚ L 81, 31.3.2016, s. 51) 

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

SOI, inšpektoráty práce 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426 z 9. marca 2016 o 

spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a zrušení smernice 2009/142/ES 

(Ú. v. EÚ L 81, 31.3.2016, s. 99) 

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

SOI, inšpektoráty práce 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014L0068-20140717&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014L0068-20140717&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014L0068-20140717&from=SK
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/1/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/1/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014L0090-20140917&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014L0090-20140917&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014L0090-20140917&from=SK
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/262/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/262/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0517&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0517&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0517&from=SK
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/286/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/286/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/314/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/314/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/314/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0540-20190527&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0540-20190527&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0540-20190527&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0540-20190527&from=SK
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/309/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/309/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/309/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0424-20160331&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0424-20160331&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0424-20160331&from=SK
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/124/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/124/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/124/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/124/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/124/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&from=SK
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0426&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0426&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0426&from=SK
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 

o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové 

schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia 

nariadenia (EÚ) č.  

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z. o sprístupňovaní 

rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu 

 

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

NSAT, SOI 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o 

zdravotníckych pomôckach, 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 (Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2 

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

ŠÚKL 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 z 5. apríla 2017 o 

diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES 

a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ (Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 176) 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 569/2001 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 

posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro 

 

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

ŠÚKL 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o 

ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (Ú. v. EÚ L 137, 24.5.2017, s. 1) 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti 

SIŽP 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, 

ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 

2010/30/EÚ (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 1) 

Zákon č. 307/2018 Z. z. o dohľade nad dodržiavaním povinností pri 

štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene zákona č. 147/2001 

Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

SOI 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 

o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, 

komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá 

a o dohľade nad trhom s nimi,  

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  

SOI 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o 

spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra 

Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES)  

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  

NSAT 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02016R1628-20210630&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02016R1628-20210630&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02016R1628-20210630&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02016R1628-20210630&from=EN
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/77/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/77/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0745-20200424&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0745-20200424&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0745-20200424&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0745-20200424&from=SK
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/20180401
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/20180401
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/362/20210526
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/362/20210526
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0746-20170505&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0746-20170505&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0746-20170505&from=SK
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/569/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/569/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/569/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/20180401
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/20180401
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/362/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/362/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0852&from=sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0852&from=sk
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/382/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/382/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&from=SK
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/307/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/307/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/307/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/307/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&from=sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&from=sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&from=sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&from=sk
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1139&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1139&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1139&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1139&from=SK
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1998/143/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1998/143/


Príloha č. 1: Prehľad pôsobnosti orgánov dohľadu nad trhom s výrobkami podľa predpisov v rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2019/1020 

Strana 15/17 
 

Delegované nariadenie komisie (EÚ) 2019/945 z 12. marca 2019 o bezpilotných 

leteckých systémoch a o prevádzkovateľoch bezpilotných leteckých systémov z 

tretích krajín  

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

SOI, NSAT 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32019R0945
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32019R0945
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32019R0945
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/
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Tabuľka č. 1 - Odobraté vzorky Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) a výsledky ich hodnotenia za rok 2021 

 

Druh vzorky - 

Predpis 

Odobraté 

vzorky 

Vyhodnotené 

vzorky 

Vyhovujúce 

vzorky 

Nevyhovujúce vzorky 

 

počet 

dôvod 

bezpečnosť zhoda 
kvalita, 

označovanie 

Nariadenie 2019/1020 

strojové 

zariadenia 
3 2 0 2 1 1 0 

elektro-

výrobky 
28 30 15 15 5 10 0 

tlakové 

zariadenia 
0 1 0 1 1 0 0 

hračky 24 24 11 13 12 0 1 

plynové 

spotrebiče 
1 1 1 0 0 0 0 

osobné 

ochranné 

prostriedky 

12 9 0 9 4 5 0 

pyrotechnické 

výrobky 
1       

vozidlá 

(kategória M) 
1       

prípojné 

vozidlá 

(kategória O) 

0 2 2 0 0 0 0 

výstražné 

trojuholníky 
0 1 0 1 1 0 0 

pneumatiky 0 1 1 0 0 0 0 

 70 71 30 41 24 16 1 

 

Všeobecná bezpečnosť 

bicykle 1 5 2 3 2 0 1 

bižutéria 14 14 5 9 9 0 0 

obuv 1       

laserové 

pomôcky 
3 3 0 3 3 0 0 

výrobky pre 

starostl. 

o deti/detské 

zábrany 

2 2 1 1 1 0 0 

 21 24 8 16 15 0 1 

        

Spolu 91 95 38 57 39 16 2 
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Tabuľka č. 2 - Prehľad vykonaných kontrol a  zistených nevyhovujúcich výrobkov za orgány dohľadu (okrem 

SOI) za rok 2021 v porovnaní s rokom 2020  

 

Orgán 

dohľadu 

2020 2021 

Vykonané 

kontroly 

Zistené 

nevyhovujúce 

výrobky 

Vykonané 

kontroly 

Zistené 

nevyhovujúce 

výrobky 

Inšpektoráty 

práce 
24 450 849 22 005 331 

SMI 3 1 12 8 

ÚVZ 708 28 876 30 

ÚKSÚP 96 67 100 49 

SIŽP 38 5 42 5 

ŠÚKL 100 14 118 12 

NSAT 476 0 579 0 

HBÚ 346 0 524 0 

MINDOP 3 0 3 0 

FS SR 188 63 731 105 

 


