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Nedostatky na ktoré upozorňujeme našich klientov pri 
posudzovaní strojových zariadení 

Sprievodná dokumentácia 

• Nedostatočné informácie o prevádzkových režimoch strojového zariadenia 

• Chýba vyhlásenie o zhode, alebo nie je v slovenskom jazyku 

• Nie sú určené pracoviská (pracovné miesta), ktoré musí obsadiť obsluha - 
umiestnenie bezpečnostných prvkov 

• Nekompletný návod na montáž, inštaláciu, údržbu a bezpečné - správne 
používanie stroja 

• Návod na obsluhu nie je v slovenskom jazyku 

  

Strojové zariadenie 

• Chýba výrobný štítok stroja 

• Nedostatočné osvetlenie pracovných miest a vnútorných pracovných priestorov 
strojového zariadenia 

• Ovládacie a kontrolné prvky stroja nie sú zreteľne viditeľné, identifikovateľné 
a umiestnené tak, aby umožňovali zaručené, bezchybné, rýchle a jednoznačné 
ovládanie. 

• Použitie iných istiacich prvkov ako je uvedené v technickej dokumentácii stroja 

• Chýbajúce označenie hlavného vypínača, istiacich prvkov a vodičov 

• Chýbajúce bezpečnostné značenia a výstrahy upozorňujúce na 
nebezpečenstvo úrazu 

• Chybné používanie farieb svetelnej signalizácie 

• Nedostatočná ochrana pospájaním neživých častí 

• Nedostatočné zabezpečenia neúmyselného spustenia stroja 

• Pracovné miesto nevybavené STOP tlačidlom – núdzové zastavenie strojového 
zariadenia 

• Strop tlačidlo nezodpovedá bezpečnostným predpisom 

• Strojové zariadenie nie je vybavené voličom režimu prevádzky (prepínačom) 
blokovateľným v každej polohe – neúmyselná zmena režimu 

• Strojové zariadenie vzhľadom na svoj tvar alebo stanovenú inštaláciu 
(nedostatočnú stabilitu) nemá riešené prostriedky na zakotvenie 

• Prístupové časti strojového zariadenia majú ostré hrany, ostré rohy a drsný 
povrch, ktoré by mohli spôsobiť zranenie 
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• Nedostatočné krytie pohyblivých častí stroja 

• Nedostatočná ochrana pred pohyblivými časťami stroja pri zámerných 
a náhodných manipuláciách v pracovnom priestore (napr. svetelné závory, 
clony a pod.) 

• Povrchy stroja s vysokou alebo veľmi nízkou teplotou sú prístupné obsluhe 

• Strojové zariadenie nie je vybavené odsávacím zariadením (prach, plyn, pary 
a pod.) 

• Miesto obsluhy je nedostatočne vybavené proti pošmyknutiu, pádu či potknutiu 

• Nie je zabezpečený bezpečný prístup k všetkým miestam obsluhy a údržby 
strojového zariadenia 

• Strojové zariadenie nie je vybavené centrálnym ovládačom alebo centrálny 
ovládač nie je zreteľne označený 

• Návestidlá a tlačidla ovládacieho panelu nespĺňajú bezpečnostné požiadavky 
(farebné značenie) 
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