
Slovenská obchodná          
inšpekcia

Energetické štítkovanie



Pôsobnosť SOI pri kontrole vnútorného trhu upravuje 
zákon č. 128/2002 Z. z. – zákon o štátnej kontrole 
vnútorného trhu.

SOI 
 orgán dohľadu v oblasti energetického štítkovania 

podľa zákona č. 182/2011 Z. z.
-

 orgán dohľadu v oblasti ekodizajnu podľa zákona      
č. 529/2010 Z. z.

Legislatíva



SOI môže vyvodiť zodpovednosť u:

 výrobcu,

 splnomocneného zástupcu, (ďalej dodávateľ)

 dovozcu.

 predávajúceho – väčšina kontrol

Zákon č. 182/2011 Z. z.



Zákon č. 182/2011 Z. z. (§6)

 ak SOI zistí, že štítok alebo informačný list nie je v súlade      
s týmto zákonom alebo osobitným predpisom, dodávateľ je 
povinný uviesť štítok alebo informačný list do súladu podľa 
opatrenia uloženého orgánom dohľadu.

 dodávateľ je povinný umožniť SOI do technickej 
dokumentácie, umožniť kontrolu, poskytnúť potrebné 
dokumenty, informácie a vysvetlenia a najmä umožniť 
prístup do výrobných, skladových a obchodných priestorov

 predajca je povinný na žiadosť SOI určiť dodávateľa, ktorý 
uviedol energeticky významný výrobok na trh alebo           
do prevádzky.



Slovenská obchodná inšpekcia

SOI u predajcov kontroluje:

 či je každý výrobok vystavený na predajnom mieste  
so štítkom v súlade s osobitným predpisom,

 informačný list,

 reklamačný materiál,

 technicko – propagačný materiál.

 SOI umožní kontrolovaným osobám dobrovoľne 
odstrániť zistené nedostatky s tým, že do ich 
odstránenia tieto druhy prestanú 
predávať/distribuovať.



Slovenská obchodná inšpekcia

SOI v roku 2014 kontrolovala nasledovné sortimentné 
skupiny: 

 Nariadenie vlády SR č.210/2002 Z.z. – kombinované práčky so 
sušičkou

 Nariadenie vlády SR č.229/2003 Z.z. – elektrické rúry

 Delegované nariadenie Komisie č.1059/2010 – umývačky riadu,

 Delegované nariadenie Komisie č.1060/2010 – chladiace 
spotrebiče,

 Delegované nariadenie Komisie č.1061/2010 – práčky,

 Delegované nariadenie Komisie č.1062/2010 – televízne prijímače,

 Delegované nariadenie Komisie č.392/2012 – bubnové sušičky.



Energetické štítkovanie 

Počet kontrol/ 
kontroly 

s 
nedostatkom

Počet 
kontrolovaných 

modelov

Počet 
kontrolovaných 

štítkov

Počet 
kontrolovaných 

modelov pri 
predaji cez 

internet

Počet 
kontrolovaných 

reklamných 
letákov, 

technicko-
propagačných 

materiálov

Počet modelov 
s nesúladom

Smernica Komisie 96/60/ES, 
NV SR              č. 210/2002, 

kombinované práčky so 
sušičkou

139 / 25

6 6 0 3 0

Smernica Komisie 
2002/40/ES, NV SR 

č.229/2003, elektrické rúry
176 124 0 20 55

Delegované Nariadenie 
Komisie (EÚ) 1059/2010, 

umývačky riadu
88 88 42 7 2

Delegované Nariadenie 
Komisie (EÚ) 1060/2010, 

chladiace spotrebiče
261 261 43 43 1

Delegované Nariadenie 
Komisie (EÚ) 1061/2010, 

práčky
60 60 42 60 26

Delegované Nariadenie 
Komisie (EÚ) 1062/2010, 

televízory
164 164 49 6 12

Delegované Nariadenie 
Komisie (EÚ) 392/2012, 

bubnové sušičky
43 43 42 6 7

Výsledky kontroly za rok 2014



Slovenská obchodná inšpekcia

SOI v 1. polroku 2015 kontrolovala nasledovné 
sortimentné skupiny: 

 Nariadenie vlády SR č. 210/2002 Z.z. - kombinované práčky 
so sušičkou,

 Delegované nariadenie Komisie č. 1059/2010 - umývačky riadu,

 Delegované nariadenie Komisie č. 1060/2010 - chladiace 
spotrebiče,

 Delegované nariadenie Komisie č. 1062/2010 - televízne 
prijímače,

 Delegované nariadenie Komisie č.   392/2012 - bubnové sušičky

 Delegované nariadenie Komisie č.   665/2013 - vysávače.



Výsledky kontroly za 1. polrok 
2015

Energetické štítkovanie 

Počet 
kontrol/ 
kontroly

s 
nedostatko

m

Počet 
kontrolovaný
ch modelov

Počet 
kontrolovaný

ch štítkov

Počet 
kontrolovaný
ch modelov 
pri predaji 

cez internet

Počet 
kontrolovaných 

reklamných 
letákov, 

technicko-
propagačných 

materiálov

Počet modelov
s nesúladom

Počet prijatých 
dobrovoľných 

opatrení

Počet 
zákazových 

opatrení

Smernica Komisie 
96/60/ES, NR SR 

210/2002, kombinované 
práčky so sušičkou

54/19

18 32 0 5 10 4 0

Delegované Nariadenie 
Komisie (EÚ) 665/2013, 

vysávače
26 19 2 31 7 6 0

Delegované Nariadenie 
Komisie (EÚ) 

1059/2010, umývačky 
riadu

25 23 8 25 0 0 0

Delegované Nariadenie 
Komisie (EÚ) 

1060/2010, chladiace 
spotrebiče

70 164 0 3 0 0 0

Delegované Nariadenie 
Komisie (EÚ) 

1062/2010, televízory
309 356 0 290 66 6 0

Delegované Nariadenie 
Komisie (EÚ) 392/2012, 

bubnové sušičky
23 23 9 26 0 0 0



Ďakujem za pozornosť

Metodik trhového dohľadu: Ing. Ján Roháč e-mail: jan.rohac@soi.sk


