
Národný inšpektorát práce

DohDohľľad nad bezpead nad bezpeččnostnonostno--
technickými potechnickými požžiadavkami na iadavkami na 

výrobky výrobky --

trhový dohtrhový dohľľad  vykonad  vykonáávaný orgvaný orgáánmi nmi 
ininššpekcie prpekcie prááce ce 



Inšpekcia práce v Slovenskej republike

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

- vymedzuje pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti 
inšpekcie práce, 
-- ich pôsobnosich pôsobnosťť pri výkone dohpri výkone dohľľadu podadu podľľa osobitna osobitnéého predpisu:ho predpisu:
§§ 30 z30 záákona kona čč. 264/1999 . 264/1999 Z.zZ.z. o technických po. o technických požžiadavkiadavkáách na ch na 
výrobky a o posudzovanvýrobky a o posudzovaníí zhody a o zmene a doplnenzhody a o zmene a doplneníí
niektorých zniektorých záákonov v znenkonov v zneníí zzáákona kona čč. 436/2001 . 436/2001 Z.zZ.z. a z. a záákona kona čč. . 
254/2003 254/2003 Z.zZ.z..



Inšpekcia práce v Slovenskej republike

CieCieľľ trhovtrhovéého dohho dohľľadu orgadu orgáánov innov inššpekcie prpekcie prááce: ce: 

-- kontrola výrobkov z hkontrola výrobkov z hľľadiska ich plnenia adiska ich plnenia 
bezpebezpeččnostnonostno--technických potechnických požžiadaviek v iadaviek v ččase ase 
ich umiestnenia na trh alebo do previch umiestnenia na trh alebo do preváádzky a tým dzky a tým 
minimalizminimalizáácia miery ohrozenia cia miery ohrozenia 



Trhový dohTrhový dohľľad vykonad vykonáávaný orgvaný orgáánmi innmi inššpekcie pekcie 
prpráácece

V sV súúvislosti s výkonom trhovvislosti s výkonom trhovéého dohho dohľľadu inadu inššpekcia pekcia 
prprááce kontroluje:ce kontroluje:

-- vyhlvyhláásenia o zhode vydansenia o zhode vydanéé na urna urččenenéé výrobky výrobky 
uvedenuvedenéé na trh,na trh,

-- vlastnosti urvlastnosti urččených  výrobkov uvedených na trh, ených  výrobkov uvedených na trh, 
spôsob posudzovania zhody, technickspôsob posudzovania zhody, technickúú dokumentdokumentááciu,ciu,

-- ich oznaich označčenie znaenie značčkou zhody. kou zhody. 



Trhový dohTrhový dohľľad vykonad vykonáávaný orgvaný orgáánmi innmi inššpekcie pekcie 
prpráácece

V prV príípade zistenia nezhody so zpade zistenia nezhody so záákladnými pokladnými požžiadavkami siadavkami súú
vykonanvykonanéé opatrenia v dvoch opatrenia v dvoch úúrovniach:rovniach:

-- orgorgáán dohn dohľľadu uloadu uložžíí povinnospovinnosťť zoszosúúladiladiťť výrobok urvýrobok urččený na ený na 
trh s bezpetrh s bezpeččnostnonostno--technickými potechnickými požžiadavkami,iadavkami,

-- ak to nie je moak to nie je možžnnéé, zabezpe, zabezpeččíí, aby bol stiahnutý z trhu ( ak , aby bol stiahnutý z trhu ( ak 
neexistujneexistujúú žžiadne iniadne inéé dostadostaččujujúúce opatrenia na dosiahnutie ce opatrenia na dosiahnutie 
nnáápravy)pravy)



Trhový dohTrhový dohľľad vykonad vykonáávaný orgvaný orgáánmi innmi inššpekcie pekcie 
prpráácece
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Posudzovanie rizika a hodnotenie 
nebezpečenstiev

V prV príípade nebezpepade nebezpeččenstva vyplývajenstva vyplývajúúceho z prceho z prááce  ce  
zamestnzamestnáávatevateľľ je povinný v zje povinný v zááujme ujme odstrodstráánenia alebonenia alebo
znzníížženia nebezpeenia nebezpeččenstvaenstva poskytnposkytnúúťť zamestnancovi zamestnancovi 
osobný ochranný prostriedokosobný ochranný prostriedok

Poskytovanie OOP sa riadi NV SR Poskytovanie OOP sa riadi NV SR čč. 395/2006 . 395/2006 Z.zZ.z. o . o 
minimminimáálnych polnych požžiadavkiadavkáách na poskytovanie a ch na poskytovanie a 
poupoužžíívanie osobných ochranných prostriedkovvanie osobných ochranných prostriedkov



Zásady poskytovania  osobných ochranných 
prostriedky

OOP poskytnutý zamestnOOP poskytnutý zamestnáávatevateľľom musom musíí spspĺňĺňaaťť
technicktechnickéé popožžiadavky na výrobky a postupy iadavky na výrobky a postupy 
posudzovania zhody v sposudzovania zhody v súúlade so zlade so záákonom konom čč. 264/1999 . 264/1999 
Z.zZ.z. a NV SR . a NV SR čč. 35/2007 . 35/2007 Z.zZ.z., ktorým sa ustanovuj., ktorým sa ustanovujúú
podrobnosti o technických popodrobnosti o technických požžiadavkiadavkáách a postupoch ch a postupoch 
posudzovania zhody na osobnposudzovania zhody na osobnéé ochrannochrannéé prostriedkyprostriedky



Dohľad nad výrobkami – osobné ochranné
prostriedky

NIP zaradil do plNIP zaradil do pláánu nu ččinnosti na rok 2009 innosti na rok 2009 
celoslovenskceloslovenskúú úúlohu  orientovanlohu  orientovanúú na trhový dohna trhový dohľľad ad 
nad skupinou urnad skupinou urččených výrobkov ených výrobkov –– osobnosobnéé ochrannochrannéé
prostriedkyprostriedky

UkonUkonččenie enie úúlohy v oktlohy v októóbri 2009bri 2009



Dohľad nad výrobkami – osobné ochranné
prostriedky

Zameranie Zameranie úúlohy:lohy:
-- kontrola plnenia povinnostkontrola plnenia povinnostíí zamestnzamestnáávatevateľľov ov 
vv prevpreváádzkach, kde nebezpedzkach, kde nebezpeččenstvo nie je moenstvo nie je možžnnéé
vylvylúúččiiťť ani obmedziani obmedziťť aa zamestnzamestnáávatevateľľ je povinný je povinný 
poskytovaposkytovaťť zamestnancom osobnzamestnancom osobnéé ochrannochrannéé
prostriedky, prostriedky, 
-- osobnosobnéé ochrannochrannéé prostriedky ako urprostriedky ako urččenenéé výrobky sa výrobky sa 
nesmnesmúú uviesuviesťť na trh, ak nie je preukna trh, ak nie je preukáázanzanáá zhoda ich zhoda ich 
vlastnostvlastnostíí ss technickými predpismi technickými predpismi 



Dohľad nad výrobkami – osobné ochranné
prostriedky

Kontroly sKontroly súú zameranzameranéé na:na:
-- poskytovanie osobných ochranných prostriedkov (OOP) v poskytovanie osobných ochranných prostriedkov (OOP) v 
ssúúlade so zoznamom, ktorý vypracoval na zlade so zoznamom, ktorý vypracoval na zááklade posklade posúúdenia denia 
rizika a hodnotenia nebezperizika a hodnotenia nebezpeččenstievenstiev

-- splnenie technických  posplnenie technických  požžiadaviek poskytovaných OOP iadaviek poskytovaných OOP --
ururččenenéé výrobky, vvýrobky, v zmysle zzmysle záákona kona čč. 264/1999 . 264/1999 Z.zZ.z. o. o technických technických 
popožžiadavkiadavkáách na výrobky ach na výrobky a oo posudzovanposudzovaníí zhody azhody a oo zmene zmene 
aa doplnendoplneníí niektorých zniektorých záákonov vkonov v znenzneníí neskorneskoršíších predpisov ch predpisov 
aa NV SR NV SR čč. 35/2008 . 35/2008 Z.zZ.z., ktorými sa ustanovuj., ktorými sa ustanovujúú podrobnosti podrobnosti 
oo technických potechnických požžiadavkiadavkáách ach a postupoch posudzovania zhody na postupoch posudzovania zhody na 
osobnosobnéé ochrannochrannéé prostriedkyprostriedky



Dohľad nad výrobkami – osobné ochranné
prostriedky

InInššpektori prpektori prááce na urce na urččenom výrobku kontrolujenom výrobku kontrolujúú::

�� výrobcom alebo dovozcom vydanvýrobcom alebo dovozcom vydanéé ppíísomnsomnéé vyhlvyhláásenie osenie o zhode, zhode, 

�� obsah vyhlobsah vyhláásenia osenia o zhode,zhode,

�� nnáávod na pouvod na použžíívanie vvanie v slovenskom jazyku aslovenskom jazyku a jeho obsah,jeho obsah,

�� oznaoznaččenie urenie urččenenéého výrobku znaho výrobku značčkou zhody,kou zhody,

�� opropráávnenosvnenosťť poupoužžitia znaitia značčky zhody,ky zhody,



Dohľad nad výrobkami – osobné ochranné
prostriedky

�� znaznaččka zhody je zmenenka zhody je zmenenáá alebo sfalalebo sfalššovanovanáá,,

�� informinformáácie poskytovancie poskytovanéé výrobcom alebo jeho splnomocnencom výrobcom alebo jeho splnomocnencom 
-- ssúúlad slad s PrPríílohou lohou čč. 1 NV SR . 1 NV SR čč. 35/2008 . 35/2008 Z.zZ.z..

�� vlastnosti urvlastnosti urččenenéého výrobku ho výrobku –– v sv súúlade s polade s požžiadavkami NV SR iadavkami NV SR čč. . 
35/2008 35/2008 Z.zZ.z., harmonizovaných STN v., harmonizovaných STN v zmysle vydanzmysle vydanéého ho 
vyhlvyhláásenia osenia o zhode, najmzhode, najmää, , čči je výrobok bezpei je výrobok bezpeččnýný

�� spôsob posudzovania zhody spôsob posudzovania zhody –– čči zodpovedi zodpovedáá ururččeným eným 
technickým predpisom  atechnickým predpisom  a podmienkam vydanpodmienkam vydanéého vyhlho vyhláásenia senia 
oo zhodezhode



Dohľad nad výrobkami – osobné ochranné
prostriedky – situácia do augusta 2009

��

66

94947272SpoluSpolu
121288IP KoIP Koššiceice

0000IP PreIP Preššovov

39391111IP BanskIP Banskáá BystricaBystrica

551212IP IP ŽŽilinailina

15151818IP NitraIP Nitra

661010IP TrenIP Trenččíínn

101077IP TrnavaIP Trnava

7766IP BratislavaIP Bratislava
PoPoččet nedostatkovet nedostatkovPoPoččet výkonovet výkonovIPIP



ZistenZistenéé nedostatky v rnedostatky v ráámci celoslovenskej mci celoslovenskej úúlohylohy
situácia do augusta 2009

9494SpoluSpolu

4242ChybnChybnéé alebo chýbajalebo chýbajúúce vyhlce vyhláásenie o senie o 
zhodezhode

OOPOOP

99Zvolený nesprZvolený nespráávny modul vny modul 
posudzovania zhodyposudzovania zhody

OOPOOP

88Nebola preukNebola preukáázanzanáá zhoda vlastnostzhoda vlastnostíí
výrobku s technickými predpismivýrobku s technickými predpismi

OOPOOP

1010ChýbajChýbajúúca znaca značčka zhodyka zhodyOOPOOP

3232NepredloNepredložžený nený náávod na pouvod na použžíívanie v vanie v 
slovenskom jazykuslovenskom jazyku

OOPOOP

PoPoččet et 
nedostatkovnedostatkov

ZistenZistenéé nedostatkynedostatkyVýrobokVýrobok



VýhVýhľľadad

VV zzááujme plnenia poujme plnenia požžiadaviek, ktoriadaviek, ktoréé vv oblasti oblasti 
zabezpezabezpeččenia dohenia dohľľadu nad trhom   na adu nad trhom   na ččlensklenskéé ššttááty EU ty EU 
kladie nariadenie EP akladie nariadenie EP a R R čč. 765/2008, NIP navrhuje:. 765/2008, NIP navrhuje:

-- PersonPersonáálne posilnenie slne posilnenie súústavy IP vstavy IP v oblasti TD ooblasti TD o 42 odborn42 odbornííkovkov

-- DorieDorieššiiťť technicktechnickéé vybavenie odbornvybavenie odbornííkov na TDkov na TD

-- ZabezpeZabezpeččiiťť financie  na skfinancie  na skúšúšky výrobkov uky výrobkov u autorizovaných autorizovaných 
osôb vosôb v Slovenskej republike vSlovenskej republike v prpríípade odôvodnenpade odôvodnenéého ho 
podozrenia, podozrenia, žže výrobok nespe výrobok nespĺňĺňa poa požžiadavky technických iadavky technických 
predpisov predpisov 



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť

Ing. Andrea BurdovIng. Andrea Burdováá

NNáárodný inrodný inššpektorpektoráát prt práácece

kontakt: kontakt: www.andrea.burdova@ip.gov.skwww.andrea.burdova@ip.gov.sk


