
Zdvíhacie zariadenia od A po Z

Výťahy, žeriavy, viazače, zakladače, plošiny, brány, vráta, javiskové zariadenia – ako tieto zariadenia
správne prevádzkovať a kontrolovať?
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Manipulácia s materiálom patrí medzi dôležité súčasti
hospodárskeho života. V celej tejto veľmi širokej oblasti
činnosti má významnú úlohu práve preprava osôb
a materiálu s využitím zdvíhacích zariadení.
Pod pojmom „zdvíhacie zariadenia“ rozumieme veľmi
rozsiahlu oblasť rôznych technických zariadení líšiacich
sa účelom použitia (napr. preprava osôb, preprava
materiálu, skladovanie materiálu), druhom pohonu (napr.
ručný, elektrický, parný), zariadenia určené pre kultúru
a zábavu (napr. javiskové zariadenia, kolotoče a pod.).

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.
Určitý, ale nie úplný prehľad o rôznosti druhov zdvíhacích zariadení je uvedený vo vyhláške MPSVaR SR
č. 508/2009 Z. z., pre ktorú sa zaužíval skrátený názov „Vyhláška o vyhradených technických
zariadeniach“.

Za vyhradené technické zariadenia sa považujú zariadenia zdvíhacie, plynové, tlakové a elektrické,
ktorých prevádzka je spojená so zvýšeným nebezpečenstvom, a teda si vyžadujú zvýšený dohľad nad ich
prevádzkou.

Vyhláška ustanovuje:

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobnosti o odbor-nej
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických
zariadení,
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Vyhláška rozdeľuje technické zariadenia podľa miery ohrozenia do skupín A, B, C. Do skupiny A sú
zaradené zariadenia s najvyššou mierou ohrozenia (príloha č. 1).

Vyhláška definuje, akú prevádzkovú dokumentáciu musí mať prevádzkovateľ konkrétneho technického
zariadenia (príloha č. 3).
Vyhláška definuje, kto môže obsluhovať vyhradené technické zariadenie (pozri aj vyhl. MPSVaR SR č.
356/2007 Z. z.), kto ich môže montovať a opravovať.

Vyhláška definuje, akým spôsobom sa vykonáva kontrola bezpečnosti technického zariadenia pri začatí
jeho prevádzky (nové zariadenie alebo premiestnené) a aj počas jeho prevádzky (pre zdvíhacie
zariadenia príloha č. 6 a 7).

Je dôležité pripomenúť, že povinnosť sústavne vykonávať kontrolu technického stavu platí aj pre
zariadenia, ktoré nie sú zaradené medzi vyhradené technické zariadenia. Táto povinnosť je daná

Zdvíhacie zariadenia od A po Z

Stránka 1 / 2

https://www.bezpecnostvpraxi.sk/vyhladavanie/autor/institut-bezpecnosti-prace-s-r-o
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1025335&f=3
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1025335&f=3
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3685396-3685417&f=2
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3685519-3685536&f=2
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1023841&f=2
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3685616-3685646&f=2


príslušnými technickými normami (STN, EN, ISO), ako aj prevádzkovým predpisom výrobcu zariadenia
(návod na obsluhu, manuál).
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