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Nedostatky na ktoré upozorňujeme našich klientov pri 
opakovaných úradných skúškach výťahov 

• Neaktuálna technická dokumentácia skutočného vyhotovenia 

• Neúplná technická dokumentácia 

• Znečistené celé zariadenie výťahu 

• Je odpojená stanica č. 1 

• Nástupište v suteréne nemá predpísanú úroveň osvetlenia 

• Podlaha nástupišťa nie je rovná 

Kabína 

• Nízka úroveň osvetlenia v kabíne - nedosahuje požadovanú hodnotu 

• Chýba označenie nosnosti v kabíne 

• V kabíne chýba štítok s identifikačnými údajmi výťahu 

• Na jednom krídle kabínových dverí chýba chápadlo 

• Vetracie otvory v kabíne nie sú zakryté mriežkou 

• Nie je možná kontrola prítomnosti kabíny 

• Tlačidlo zvončeka je nesprávnej farby, alebo chýba 

• Nefunkčná zvuková signalizácia (zvonček) 

• Nesvieti signálne svetlo preťaženia 

• Na ovládačovej kombinácii v kabíne poškodené tlačidlo P 

• Nezoradená pohyblivá podlaha kabíny 

• Nepresnosť zastavovania kabíny 

• Nezoradené kabínové dvere 

• Nefunkčná reverzácia dverí 

• Vyradený vypínač otvárania kabínových dverí 

• Nezoradený spínač otvárania kabínových dverí 

• Priehľadové okienka nemajú číre sklá 

• Uvoľnená horná časť olemovania vstupného otvoru do kabíny 

• Opotrebené kĺzne vložky vedenia kabíny 

• Chýba pružina vahadla lán 

• Medzera medzi dvernými krídlami nevyhovuje 
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Šachta, priehlbňa a šachtové dvere 

• Horná hrana kabíny pri dojazde do stanice zachytáva o konštrukciu šachty 

• Pod stanicou „P“ kabína zachytáva o čelnú stenu šachty 

• Chýba očíslovanie staníc na dverách z vnútornej strany 

• Na stanici „P“ dvere nie sú vo zvislici s čelnou stenou šachty 

• Nezoradený samozatvárací mechanizmus dverí 

• Nesprávne zoradená uzávierka dvier 

• Poškodený kryt otvoru dvernej uzávierky 

• Poškodená dverná uzávierka 

• Posunuté šachtové dvere mimo os, následkom čoho je medzera medzi rámom 
kabíny a šachtou 

• Nedostatočný kontakt dverného spínača so šachtovými dvermi 

• Čelná stena šachty má odchýlku od zvislice viac ako stanovuje norma 
(odtrhnutý plech) 

• Posunuté krycie plechy na čelnej stene, čím sa vytvoril otvor 

• Chýbajú krycie plechy zárubní, alebo nelícujú 

• Medzera na boku medzi čelnou stenou šachty a kabínou je viac ako 25 mm 

• Chýba označenie nosnosti na dverách šachty 

• Skorodovaná konštrukcia dverí 

• Poškodené pletivo na stene šachty 

• Poškodené – prasknuté sklo ohradenia šachty 

• Ohradenie šachty nezodpovedá požiadavkám 

• Poškodené/uvoľnené sklá na dverách 

• Neodborne upravená spodná časť dverí (odrezaním), čím je vytvorená veľká 
medzera do šachty 

• Nesvieti signálne svetlo v stanici 

• Zámok dverí sa zasekáva 

• Chýbajú kryty otvorov pre núdzové otvorenie dverného uzáveru 

• Uvoľnená skrutka upnutia vodítka 

• Nevyhovujúca poloha závažia obmedzovača rýchlosti 

• Chýba pridržiavací magnet v ráme šachtových dverí 

• Použitý druh dverného uzáveru nie je rovnaký vo všetkých staniciach 

• Prevádzkové zastavovacie zariadenie nie je zoradené 

mailto:eic@eic.eu.sk
http://www.eic.eu.sk/
http://www.eic.eu.sk/


 

 

E.I.C. Engineering inspection company s. r. o. 
Volgogradská 8921/13; 080 01 Prešov 

 

 

 

V prípade otázok nás prosím kontaktujte elektronickou formou na email: eic@eic.eu.sk 
alebo na tel.č.: +421 917 432 092 

www.eic.eu.sk 

• Šachtové dvere pevnosťou nezodpovedajú požiadavke 

• Nefunkčný privolávač v stanici 

• Nie je vykonané ohradenie vyvažovacieho závažia 

• V priehlbni nie je vytvorený bezpečnostný priestor 

• Nesprávne namontovaná konštrukcia zachytávačov 

• Nebezpečný priestor o šírke väčšej ako 300 mm bez použitia zábradlia 

• Pod prahom kabínových dverí chýba ochranná prahová doska 

Strojovňa 

• Zariadenie nemá hlavný vypínač 

• Nesprávne zapojené osvetlenie šachty ( je zapojené za pôvodným hlavným 
vypínačom starého výťahu) 

• V strojovni nie je prevedené olemovanie otvorov okolo lán 

• V strojovni nie je obvodová schéma 

• Ulomená kľučka z vnútornej strany dverí strojovne 

• Neporiadok v strojovni výťahu 

• V strojovni výťahu nie je dodržaná min. úroveň osvetlenia a nevhodné 
umiestnenie osvetľovacieho telesa 

• Nebola predložená celková dispozícia zariadenia 

• Nezoradený dorazový kolík mechanizmu koncového vypínača 

• Nesprávne zoradené zastavovacie pásma koncového vypínania 

• Nesprávne nastavená dolná poloha koncového vypínača zdvihu 

• Nevyhovujúci prístup do strojovne 

• Káblový kryt na podlahe strojovne nie je označený výstražným náterom 

• V strojovni výťahu sa nachádzajú predmety nesúvisiace s výťahom a jeho 
zariadeniami 

• Neoznačené vodiče v rozvádzači  zariadenia 

• Označenie ovládacích prístrojov v strojovni nie je v slovenčine 

• Nefunkčný systém kontroly núdzového vyslobodenia 

• Nefunkčná kontrola zaťaženia kabíny 

• Nefunkčný systém núdzovej signalizácie 

• Voľné skrutkové spoje na kladniciach 

• Nebola preukázaná pevnosť podlahy priehlbne na požadovanú pevnosť 5000 
N/m2, vzhľadom na prístupné priestory pod šachtou 
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