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Zodpovednos ť za bezpečnos ť výťahu 
 
Vážení správcovia, 
 
Nasledujúci článok Vám poradí Od chvíle spustenia výťahu do prevádzky je za bezpečnosť výťahu 
v plnom rozsahu zodpovedný 
 

prevádzkovate ľ výťahu (majite ľ, užívate ľ alebo spoluvlastníci bytového domu). 
 
Ten je povinný: dodržiavať podmienky o prevádzke výťahu v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 
508/2009 Z.z., normy STN 27 4002, technické požiadavky výrobcu a zabezpečiť:  
 

• týždenné kontroly poučeným a zaškoleným pracovníkom (vykonáva dozorca výťahu), 
• kontroly medzi  jednotlivými odbornými prehliadkami (vykonáva výťahový technik), 
• odbornú prehliadku každé 3, prípadne každých 6 mesiacov - podľa druhu výťahu (vykonáva 

revízny technik), 
• opakované skúšky každé 3, prípadne každých 6 rokov - podľa druhu výťahu (vykonáva 

revízny technik), 
• opakované úradné skúšky každých 6, prípadne každých 10 rokov - podľa druhu výťahu 

(vykonáva autorizovaná osoba Technickej inšpekcie SR, alebo TÜV Slovensko, prípadne 
iná akreditovaná organizácia, ktorá má na takýto výkon oprávnenie). 

 
V zmysle vyhlášky MPSVR SR  508/2001 Z.z. môže tieto činnosti vykonávať zodpovedná osoba, 
prevádzkovateľ, spoluvlastníci bytového domu alebo majiteľ výťahu, ktorý má na to oprávnenie. V 
opačnom prípade je potrebné uzatvoriť servisnú zmluvu s firmou alebo organizáciou, ktorá takéto 
oprávnenie vlastní. Zodpovednosť za vykonávanie týchto požiadaviek tak prechádza na servisnú 
organizáciu. 
 
Na prípadnú poruchu výťahu, ktorý je v záruke, alebo jeho opravu, je možné uplatniť reklamáciu 
len pri dodržiavaní vyššie uvedených podmienok. Ak podmienky neboli dodržané, nebude možné 
uznať prípadnú reklamáciu na opravu výťahu ani na výmenu poškodených komponentov.  
 
Ak nemáte uzavretú servisnú zmluvu s oprávnenou org anizáciou alebo by ste sa chceli 
informova ť, kontaktujte nás a my Vám vypracujeme cenovú ponuk u a návrh servisnej 
zmluvy. 

Vaše povinnosti sa stanú našou zodpovednos ťou. 
 
Bratislava   Žilina    Zvolen    Prešov 
0902 914 983  0902 914 985  0948 910 990   0902 914 986 
 
 
LB výťahy, s.r.o. má okrem referencií aj kvalifikovaných a odborne spôsobilých pracovníkov, ktorí 
pracujú s kvalitným technickým vybavením a ktorí sú schopní diagnostikovať stav výťahov. 
Spoločnosť je držiteľom certifikátu ISO 9001:2009 systému manažérstva kvality a má oprávnenie 
na vykonávanie montáží, rekonštrukcií, opráv, odborných prehliadok a skúšok na zdvíhacích 
zariadeniach podľa vyhlášky MPSVR  SR 508/2001 Z.z. 

Tešíme sa na spoluprácu  
Tím LB výťahy 


