
Kontrola regulovaných výrobkov 

 Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len inšpekcia) podľa  § 24 ods. 2  
písm. k) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší  v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 
o ovzduší) vykonáva kontroly u podnikateľov, ktorí vyrábajú alebo dovážajú regulované 
výrobky (ďalej len RV) zamerané na označovanie obalov RV, vedenie evidencie o množstve a 
kvalite RV, predkladanie požadovaných údajov a ďalej kontroly zamerané na dodržiavanie 
hraničných hodnôt maximálneho obsahu prchavých organických zlúčenín spojené s odberom 
vzoriek, ktorých analýzu zabezpečuje v akreditovanom skúšobnom laboratóriu. 
 

RV sú podľa zákona o ovzduší farby, laky a výrobky s obsahom organických 
rozpúšťadiel určené na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí. Zoznam RV je uvedený 
v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR 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 v regulovaných výrobkoch (ďalej len 
vyhláška).  

 
Touto vyhláškou a zákonom o ovzduší bola prevzatá do legislatívy Slovenskej 

republiky Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 30.4.2004 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 doplnení 
smernice 1999/13/ES.  
 

Požiadavky na obmedzovanie emisií a označovanie RV podľa § 3 vyhlášky sú: 
 

• RV možno uviesť na trh, len ak neprekračuje hraničnú hodnotu pre najvyšší obsah 
prchavých organických zlúčenín uvedenú v prílohe č. 2 vyhlášky,   

• obal RV musí byť označený etiketou, na ktorej sa uvedie 
a) kategória a podkategória RV podľa prílohy č. 2 vyhlášky,  
b) hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v g/l podľa 
prílohy č. 2 vyhlášky,  
c) najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je RV pripravený 
na použitie, 

• na RV, do ktorého sa pridávajú rozpúšťadlá alebo iné zložky s obsahom rozpúšťadiel, 
aby bol pripravený na použitie, platia hraničné hodnoty pre najvyšší obsah prchavých 
organických zlúčenín v stave, v ktorom je RV pripravený na použitie, 

• na RV určené výlučne na použitie pri ustanovených činnostiach alebo v zariadeniach, v 
ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá podľa § 14 ods. 7 písm. b) zákona ovzduší 
a kde emisie prchavých organických zlúčenín sú obmedzované podľa osobitného 
predpisu, sa požiadavky uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky nevzťahujú, 

• obsah prchavých organických zlúčenín v RV sa zisťuje analytickými metódami, ktoré 
sú uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky.  

 
V prípade zistenia porušenia legislatívnej požiadavky inšpekcia uloží podnikateľovi 

pokutu podľa § 30 ods. 8, 9 zákona o ovzduší. Výška pokuty za uvedené porušenie môže byť v  
rozpätí 160 - 170 000 Eur.  
 

V Bratislave 22.11.2019 
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