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235
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. septembra 2015
o uvádzaní výahov na trh a sprístupòovaní bezpeènostných èastí do výahov na trhu

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. h)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaïuje:
§1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje
a) základné bezpeènostné a zdravotné poiadavky na
výah a bezpeènostnú èas do výahu uvedené v prílohe è. 1 (ïalej len základné bezpeènostné poiadavky),
b) povinnosti dodávate¾a, výrobcu, dovozcu a distribútora,
c) postupy posudzovania zhody výahu a bezpeènostnej èasti do výahu,
d) obsah EÚ vyhlásenia o zhode uvedený v prílohe è. 2,
e) povinnosti notifikovanej osoby.1)
(2) Toto nariadenie vlády sa uplatòuje na výahy,
ktoré sú trvalou súèasou budovy alebo inej stavby, sú
urèeným výrobkom pod¾a osobitného predpisu2) a sú
urèené na prepravu
a) osôb,
b) osôb a nákladu,
c) nákladu, ak je nosná ploina prístupná osobám,
mono do nej vo¾ne vstúpi a je vybavená ovládacím
zariadením nachádzajúcim sa vnútri kabíny výahu
(ïalej len kabína) alebo v dosahu osoby, ktorá je
vnútri kabíny.
(3) Toto nariadenie vlády sa uplatòuje na bezpeènostné èasti do výahov uvedené v prílohe è. 3, ktoré sú
urèené na namontovanie do výahov pod¾a odseku 2.
(4) Toto nariadenie vlády sa neuplatòuje na
a) zdvíhacie zariadenia, ktorých rýchlos nie je vyia
ako 0,15 m/s,
b) stavebné výahy,
c) lanové dráhy vrátane pozemných lanových dráh,
d) výahy peciálne projektované a kontruované na
vojenské úèely alebo na policajné úèely,
e) zdvíhacie zariadenia urèené na vykonávanie práce
z nich,
f) banské aobné zariadenia,
g) zdvíhacie zariadenia urèené na zdvíhanie osôb pri
umeleckých vystúpeniach,
h) zdvíhacie zariadenia v dopravných prostriedkoch,
1

i) zdvíhacie zariadenia spojené so strojovým zariadením, ktoré sú urèené výhradne na zabezpeèovanie
prístupu na pracovné miesto vrátane prístupu na
vykonávanie údrby a kontroly strojového zariadenia,
j) ozubnicové dráhy,
k) pohyblivé schody a pohyblivé chodníky.
(5) Toto nariadenie vlády sa uplatòuje na riziká pre
bezpeènos a zdravie, ktoré predstavujú výahy a bezpeènostné èasti do výahov, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
§2
Na úèely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) výahom zdvíhacie zariadenie obsluhujúce rôzne
úrovne s nosnou ploinou pohybujúcou sa pozdå
vodidiel, ktoré sú pevné a odklonené od vodorovnej
roviny v uhle väèom ako 15 o, alebo zdvíhacie zariadenie, ktoré nie je vedené pevnými vodidlami, ale má
urèenú dráhu pohybu,
b) nosnou ploinou èas výahu, na ktorej sú prepravované osoby alebo náklad,
c) modelovým výahom výah, v ktorého technickej dokumentácii je uvedený spôsob, akým sa splnia základné bezpeènostné poiadavky pri výahu odvodenom od modelového výahu definovaného na
základe objektívnych parametrov, ktorý pouíva
rovnaké bezpeènostné èasti do výahov,
d) sprístupnením na trhu kadá dodávka bezpeènostnej èasti do výahu urèenej na distribúciu alebo na
pouitie na trhu Európskej únie alebo Európskeho
hospodárskeho priestoru v rámci obchodnej èinnosti, a to odplatne alebo bezodplatne,
e) uvedením na trh
1. prvé sprístupnenie bezpeènostnej èasti do výahu
na trhu,
2. dodávka výahu urèeného na pouitie na trhu Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho
priestoru v rámci obchodnej èinnosti, a to odplatne alebo bezodplatne,
f) dodávate¾om fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá je zodpovedná za návrh, výrobu a montá výahu a jeho uvedenie na trh,
g) výrobcom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába bezpeènostnú èas do výahu alebo ktorá
dáva bezpeènostnú èas do výahu navrhnú alebo

) § 2 ods. 1 písm. f) zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2
) § 9 ods. 1 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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vyrobi a ktorá ju uvádza na trh pod svojím obchodným menom alebo pod svojou ochrannou známkou,
splnomocneným zástupcom fyzická osoba alebo
právnická osoba písomne splnomocnená dodávate¾om alebo výrobcom kona v jeho mene, ktorá je usadená v èlenskom táte Európskej únie alebo v táte,
ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom
hospodárskom priestore (ïalej len èlenský tát),
dovozcom fyzická osoba alebo právnická osoba usadená v èlenskom táte, ktorá na trh Európskej únie
alebo Európskeho hospodárskeho priestoru uvádza
bezpeènostnú èas do výahu zo tátu, ktorý nie je
èlenským tátom,
distribútorom fyzická osoba alebo právnická osoba
v dodávate¾skom reazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupòuje bezpeènostnú èas do výahu
na trhu,
hospodárskym subjektom dodávate¾, výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor,
technickou pecifikáciou dokument, ktorý ustanovuje technické poiadavky, ktoré musí splni výah
alebo bezpeènostná èas do výahu,
posudzovaním zhody postup preukázania, èi sú splnené základné bezpeènostné poiadavky týkajúce sa výahu alebo bezpeènostnej èasti do výahu; postupy posudzovania zhody sú uvedené v prílohách è. 4 a 12,
orgánom posudzovania zhody právnická osoba vykonávajúca èinnosti posudzovania zhody vrátane
kalibrácie, skúania, certifikácie a inpekcie,
spätným prevzatím kadé opatrenie, ktorého cie¾om
je demontá a bezpeèná likvidácia výahu, a kadé
opatrenie, ktorého cie¾om je dosiahnutie vrátenia
bezpeènostnej èasti do výahu, ktorá sa u sprístupnila dodávate¾ovi alebo koneènému uívate¾ovi,
stiahnutím z trhu kadé opatrenie na zabránenie
sprístupnenia na trhu bezpeènostnej èasti do výahu v dodávate¾skom reazci,
harmonizaènými právnymi predpismi Európskej
únie právne záväzné akty Európskej únie, ktoré harmonizujú podmienky uvádzania výrobkov na trh,
oznaèením CE oznaèenie, ktorým dodávate¾ alebo výrobca preukazuje, e výah alebo bezpeènostná èas do
výahu sú v zhode s uplatnite¾nými poiadavkami ustanovenými v harmonizaèných právnych predpisoch Európskej únie týkajúcich sa jeho umiestòovania.
§3
Vo¾ný pohyb

(1) Uvedenie výahu na trh, uvedenie výahu do
prevádzky3) alebo sprístupnenie bezpeènostnej èasti do
výahu na trhu nemono zakáza, obmedzi alebo im
bráni, ak je výah alebo bezpeènostná èas do výahu
v súlade s týmto nariadením vlády.
(2) Výah alebo bezpeènostná èas do výahu, ktoré
nie sú v súlade s týmto nariadením vlády, môu by vystavené alebo predvádzané na ve¾trhoch a výstavách,
ak sú vidite¾ne oznaèené nápisom, ktorý zrete¾ne upozoròuje, e výah alebo bezpeènostná èas do výahu
nespåòa základné bezpeènostné poiadavky; taký vý3
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ah alebo taká bezpeènostná èas do výahu sa nemôu
predáva dovtedy, kým nie sú uvedené do súladu s týmto nariadením vlády. Pri predvádzaní sa musia vykona
potrebné bezpeènostné opatrenia na zabezpeèenie
ochrany osôb.
§4
Uvedenie na trh, sprístupnenie
na trhu a uvedenie do prevádzky
(1) Výah mono uvies na trh a uvies do prevádzky,
ak je v súlade s týmto nariadením vlády, keï je riadne
namontovaný, udriavaný a pouívaný na úèel, na ktorý je urèený.
(2) Bezpeènostnú èas do výahu mono sprístupni
na trhu a uvies do prevádzky, ak je v súlade s týmto
nariadením vlády, keï je riadne namontovaná, udriavaná a pouívaná na úèel, na ktorý je urèená.
§5
Základné bezpeènostné poiadavky
(1) Výah musí spåòa základné bezpeènostné poiadavky.
(2) Bezpeènostná èas do výahu musí spåòa základné bezpeènostné poiadavky a umoòova, aby výah,
do ktorého je namontovaná, spåòal základné bezpeènostné poiadavky.
§6
Budovy alebo iné stavby, v ktorých sa výah montuje
(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba zodpovedná
za zhotovenie budovy alebo inej stavby a dodávate¾ sú
povinní vzájomne sa informova a vykonáva prísluné
opatrenia na zabezpeèenie spo¾ahlivej a bezpeènej prevádzky výahu.
(2) Vo výahovej achte nesmú by umiestnené iadne potrubia, intalácie alebo zariadenia, ktoré nie sú
potrebné na prevádzku a bezpeènos výahu.
§7
Povinnosti dodávate¾a
Dodávate¾ je povinný
a) zabezpeèi pri uvedení výahu na trh, aby výah bol navrhnutý, vyrobený, namontovaný a odskúaný v súlade so základnými bezpeènostnými poiadavkami,
b) vypracova technickú dokumentáciu a vykona alebo necha vykona prísluný postup posudzovania
zhody pod¾a § 16,
c) vyda EÚ vyhlásenie o zhode a zabezpeèi, aby bolo
dodané s výahom, a na výah umiestni oznaèenie
CE, ak sa postupom posudzovania zhody pod¾a § 16
preukáe, e výah spåòa uplatnite¾né základné bezpeènostné poiadavky,
d) uchováva technickú dokumentáciu, EÚ vyhlásenie
o zhode a rozhodnutie o schválení desa rokov od
uvedenia výahu na trh,

) § 2 ods. 1 písm. h) zákona è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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e) preetrova podnety týkajúce sa nesúladu výahov
s týmto nariadením vlády v záujme bezpeènosti
a ochrany zdravia pouívate¾ov a vies evidenciu
týchto podnetov a nevyhovujúcich výahov, ktoré
predstavujú,
f) zabezpeèi na výahu umiestnenie typového èísla,
sériového èísla, výrobného èísla alebo iného prvku,
ktorý umoní identifikáciu výahu,
g) uvies na výahu v tátnom jazyku svoje obchodné
meno alebo svoju ochrannú známku a adresu, na
ktorej ho mono kontaktova,
h) zabezpeèi dodanie návodu k výahu pod¾a prílohy
è. 1 bodu 6.2. v tátnom jazyku; návod a oznaèenia
musia by jasné, zrozumite¾né a ¾ahko pochopite¾né,
i) prija bezodkladne nevyhnutné nápravné opatrenie
na dosiahnutie zhody výahu, ak sa domnieva alebo
má dôvod sa domnieva, e výah, ktorý uviedol na
trh, nie je v súlade s týmto nariadením vlády, a ak
výah predstavuje riziko, bezodkladne o tom informova orgán doh¾adu èlenského tátu, v ktorom výah uviedol na trh, s uvedením podrobností najmä
o nesúlade výahu s týmto nariadením vlády a o prijatých nápravných opatreniach,
j) poskytnú na základe iadosti orgánu doh¾adu nad
trhom4) (ïalej len orgán doh¾adu) informácie a dokumentáciu v tátnom jazyku v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe potrebné na preukázanie
súladu výahu s týmto nariadením vlády a spolupracova na iados orgánu doh¾adu pri kadom prijatom opatrení s cie¾om odstráni riziká, ktoré predstavuje výah, ktorý uviedol na trh.

f)

g)

h)

i)

j)

§8
Povinnosti výrobcu
Výrobca je povinný
a) zabezpeèi pri uvedení bezpeènostnej èasti do výahu na trh, aby bezpeènostná èas do výahu bola navrhnutá a vyrobená pod¾a § 5 ods. 2,
b) vypracova technickú dokumentáciu a vykona alebo necha vykona prísluný postup posudzovania
zhody pod¾a § 15,
c) vyda EÚ vyhlásenie o zhode a zabezpeèi, aby bolo
dodané s bezpeènostnou èasou do výahu, a na bezpeènostnú èas do výahu umiestni oznaèenie CE,
ak sa postupom posudzovania zhody pod¾a § 15 preukáe, e bezpeènostná èas do výahu spåòa uplatnite¾né základné bezpeènostné poiadavky,
d) uchováva technickú dokumentáciu, EÚ vyhlásenie
o zhode a rozhodnutie o schválení desa rokov od
uvedenia bezpeènostnej èasti do výahu na trh,
e) zavies postupy na zachovanie súladu sériovej výroby s týmto nariadením vlády a zoh¾adni zmeny návrhu alebo vlastností bezpeènostnej èasti do výahu
a zmeny harmonizovaných noriem5) alebo iných
4

k)
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technických pecifikácií, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda bezpeènostnej èasti do výahu,
vykonáva skúku vzorky bezpeènostnej èasti do výahu sprístupnenej na trhu v záujme bezpeènosti
a ochrany zdravia pouívate¾ov, ak je to potrebné
vzh¾adom na riziko, ktoré predstavuje bezpeènostná
èas do výahu, preetrova podnety týkajúce sa nesúladu bezpeènostných èastí do výahov s týmto nariadením vlády a vies evidenciu týchto podnetov,
nevyhovujúcich bezpeènostných èastí do výahov
a evidenciu spätných prevzatí bezpeènostných èastí
do výahov a informova o tom distribútora a dodávate¾a,
zabezpeèi na bezpeènostnej èasti do výahu, ktorú
uviedol na trh, umiestnenie typového èísla, sériového èísla, výrobného èísla alebo iného prvku, ktorý
umoní identifikáciu bezpeènostnej èasti do výahu,
a ak to rozmer alebo povaha bezpeènostnej èasti do
výahu neumoòuje, uvies tieto údaje na títku
pod¾a § 19 ods. 1,
uvies na bezpeènostnej èasti do výahu, a ak to nie
je moné, na títku pod¾a § 19 ods. 1, v tátnom jazyku svoje obchodné meno alebo svoju ochrannú
známku a adresu, na ktorej ho mono kontaktova,
zabezpeèi dodanie návodu k bezpeènostnej èasti do
výahu pod¾a prílohy è. 1 bodu 6.1. v tátnom jazyku; návod a oznaèenia musia by jasné, zrozumite¾né a ¾ahko pochopite¾né,
prija bezodkladne nevyhnutné nápravné opatrenie
na dosiahnutie zhody bezpeènostnej èasti do výahu, stiahnu ju z trhu alebo prevzia ju spä, ak sa
domnieva alebo má dôvod sa domnieva, e bezpeènostná èas do výahu, ktorú uviedol na trh, nie je
v súlade s týmto nariadením vlády, a ak bezpeènostná èas do výahu predstavuje riziko, bezodkladne
o tom informova orgán doh¾adu èlenského tátu,
v ktorom bezpeènostnú èas do výahu sprístupnil
na trhu, s uvedením podrobností najmä o nesúlade
bezpeènostnej èasti do výahu s týmto nariadením
vlády a o prijatých nápravných opatreniach,
poskytnú na základe iadosti orgánu doh¾adu informácie a dokumentáciu v tátnom jazyku v listinnej
podobe alebo v elektronickej podobe potrebné na
preukázanie súladu bezpeènostnej èasti do výahu
s týmto nariadením vlády a spolupracova na iados orgánu doh¾adu pri kadom prijatom opatrení
s cie¾om odstráni riziká, ktoré predstavuje bezpeènostná èas do výahu, ktorú uviedol na trh.
§9
Splnomocnený zástupca

(1) Dodávate¾ môe písomným splnomocnením urèi
splnomocneného zástupcu na plnenie povinností ustanovených v § 7 písm. c) a j). Výrobca môe písomným

) § 30 ods. 1 zákona è. 264/1999 Z. z.
Èl. 2 ods. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú poiadavky akreditácie a
doh¾adu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zruuje nariadenie (EHS) è. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8.
2008).
5
) Èl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým
sa menia a dopåòajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES,
95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zruuje rozhodnutie Rady
87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady è. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012).
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splnomocnením urèi splnomocneného zástupcu na
plnenie povinností ustanovených v § 8 písm. c) a k).
(2) Splnomocnený zástupca plní povinnosti v rozsahu uvedenom v splnomocnení pod¾a odseku 1. Obsahom splnomocnenia musí by najmenej povinnos
a) ma k dispozícii pre orgán doh¾adu EÚ vyhlásenie
o zhode, rozhodnutie o schválení týkajúce sa dodávate¾ovho alebo výrobcovho systému zabezpeèenia
kvality a technickú dokumentáciu desa rokov od
uvedenia výahu alebo bezpeènostnej èasti do výahu na trh,
b) poskytova orgánu doh¾adu na základe jeho iadosti
informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výahu alebo bezpeènostnej èasti do výahu,
c) spolupracova s orgánom doh¾adu na základe jeho
iadosti pri odstraòovaní rizík pre bezpeènos
a zdravie, ktoré predstavuje výah alebo bezpeènostná èas do výahu, na ktoré sa vzahuje splnomocnenie splnomocneného zástupcu.
§ 10
Povinnosti dovozcu
Dovozca je povinný
a) uvádza na trh len bezpeènostnú èas do výahu,
ktorá je v súlade s týmto nariadením vlády,
b) overi pred uvedením bezpeènostnej èasti do výahu
na trh, èi výrobca vykonal prísluný postup posudzovania zhody pod¾a § 15, vypracoval technickú dokumentáciu, umiestnil na bezpeènostnú èas do výahu oznaèenie CE a dodal s òou EÚ vyhlásenie
o zhode a poadovanú dokumentáciu a èi splnil povinnosti pod¾a § 8 písm. g) a h),
c) neuvies bezpeènostnú èas do výahu na trh, ak sa
domnieva alebo má dôvod sa domnieva, e bezpeènostná èas do výahu nie je v súlade s § 5 ods. 2, dovtedy, kým sa nedosiahne jej zhoda, a ak bezpeènostná èas do výahu predstavuje riziko,
informova o tom výrobcu a orgán doh¾adu,
d) uvies na bezpeènostnej èasti do výahu, a ak to nie
je moné, na jej obale alebo v sprievodnej dokumentácii bezpeènostnej èasti do výahu v tátnom jazyku
svoje obchodné meno alebo svoju ochrannú známku
a adresu, na ktorej ho mono kontaktova,
e) zabezpeèi dodanie návodu k bezpeènostnej èasti do
výahu pod¾a prílohy è. 1 bodu 6.1. v tátnom jazyku,
f) zabezpeèi, aby podmienky skladovania alebo dopravy neohrozovali súlad bezpeènostnej èasti do výahu s § 5 ods. 2, dovtedy, kým zodpovedá za bezpeènostnú èas do výahu,
g) vykonáva skúku vzorky bezpeènostnej èasti do výahu sprístupnenej na trhu v záujme bezpeènosti
a ochrany zdravia pouívate¾ov, ak je to potrebné
vzh¾adom na riziko, ktoré predstavuje bezpeènostná
èas do výahu, preetrova podnety tykajúce sa nesúladu bezpeènostných èastí do výahov s týmto nariadením vlády a vies evidenciu týchto podnetov,
nevyhovujúcich bezpeènostných èastí do výahov
a evidenciu spätných prevzatí bezpeènostných èastí
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do výahov a informova o tom distribútorov a dodávate¾ov,
h) prija bezodkladne nevyhnutné nápravné opatrenie
na dosiahnutie zhody bezpeènostnej èasti do výahu, stiahnu ju z trhu alebo prevzia ju spä, ak sa
domnieva alebo má dôvod sa domnieva, e bezpeènostná èas do výahu, ktorú uviedol na trh, nie je
v súlade s týmto nariadením vlády, a ak bezpeènostná èas do výahu predstavuje riziko, bezodkladne
o tom informova orgán doh¾adu èlenského tátu,
v ktorom bezpeènostnú èas do výahu sprístupnil
na trhu, s uvedením podrobností najmä o nesúlade
bezpeènostnej èasti do výahu s týmto nariadením
vlády a o prijatých nápravných opatreniach,
i) ma k dispozícii pre orgán doh¾adu kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a rozhodnutie o schválení desa rokov
od uvedenia bezpeènostnej èasti do výahu na trh
a zabezpeèi, aby bola orgánu doh¾adu na jeho iados sprístupnená technická dokumentácia,
j) poskytnú na základe iadosti orgánu doh¾adu informácie a dokumentáciu v tátnom jazyku v listinnej
podobe alebo v elektronickej podobe potrebné na
preukázanie súladu bezpeènostnej èasti do výahu
s týmto nariadením vlády a spolupracova na iados orgánu doh¾adu pri kadom prijatom opatrení
s cie¾om odstráni riziká, ktoré predstavuje bezpeènostná èas do výahu, ktorú uviedol na trh.
§ 11
Povinnosti distribútora
Distribútor je povinný
a) plni povinnosti ustanovené v písmenách b) a f)
s náleitou pozornosou pri sprístupòovaní bezpeènostnej èasti do výahu na trhu,
b) overi pred sprístupnením bezpeènostnej èasti do
výahu na trhu, èi
1. je na nej umiestnené oznaèenie CE,
2. je s òou dodané EÚ vyhlásenie o zhode, poadovaná dokumentácia a návod pod¾a prílohy è. 1 bodu
6.1. v tátnom jazyku,
3. výrobca splnil povinnosti ustanovené v § 8 písm.
g) a h),
4. dovozca splnil povinnosti ustanovené v § 10 písm.
d),
c) nesprístupni bezpeènostnú èas do výahu na trhu,
ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnieva, e
bezpeènostná èas do výahu nie je v súlade s § 5
ods. 2, dovtedy, kým sa nedosiahne jej zhoda, a ak
bezpeènostná èas do výahu predstavuje riziko, informova o tom výrobcu alebo dovozcu a orgán doh¾adu,
d) zabezpeèi, aby podmienky skladovania alebo dopravy neohrozovali súlad bezpeènostnej èasti do výahu s § 5 ods. 2, dovtedy, kým zodpovedá za bezpeènostnú èas do výahu,
e) zabezpeèi prijatie nevyhnutných nápravných opatrení na dosiahnutie zhody bezpeènostnej èasti do
výahu, stiahnu ju z trhu alebo prevzia ju spä, ak
sa domnieva alebo má dôvod sa domnieva, e bezpeènostná èas do výahu, ktorú sprístupnil na
trhu, nie je v súlade s týmto nariadením vlády, a ak
bezpeènostná èas do výahu predstavuje riziko,

Èiastka 70

Zbierka zákonov è. 235/2015

bezodkladne o tom informova orgán doh¾adu èlenského tátu, v ktorom bezpeènostnú èas do výahu
sprístupnil na trhu, s uvedením podrobností najmä
o nesúlade bezpeènostnej èasti do výahu s týmto
nariadením vlády a o prijatých nápravných opatreniach,
f) poskytnú na základe iadosti orgánu doh¾adu informácie a dokumentáciu v tátnom jazyku v listinnej
podobe alebo v elektronickej podobe potrebné na
preukázanie súladu bezpeènostnej èasti do výahu
s týmto nariadením vlády a spolupracova na iados orgánu doh¾adu pri kadom prijatom opatrení
s cie¾om odstráni riziká, ktoré predstavuje bezpeènostná èas do výahu, ktorú sprístupnil na trhu.
§ 12
Rozírenie povinností výrobcu
na dovozcu alebo na distribútora
Ak dovozca alebo distribútor uvedie bezpeènostnú
èas do výahu na trh pod svojím obchodným menom
alebo pod svojou ochrannou známkou alebo ak upraví
bezpeènostnú èas do výahu uvedenú na trh spôsobom, ktorý môe ovplyvni jej súlad s týmto nariadením
vlády, povauje sa za výrobcu a vzahujú sa na neho
povinnosti výrobcu ustanovené v § 8.
§ 13
Oznamovacia povinnos hospodárskeho subjektu
(1) Hospodársky subjekt na poiadanie oznámi orgánu doh¾adu hospodársky subjekt,
a) ktorý mu dodal bezpeènostnú èas do výahu,
b) ktorému dodal bezpeènostnú èas do výahu.
(2) Oznamovacia povinnos pod¾a odseku 1 trvá desa rokov odo dòa dodania bezpeènostnej èasti do výahu.
§ 14
Predpoklad zhody
Ak výah a bezpeènostná èas do výahu spåòajú poiadavky uvedené v harmonizovanej norme alebo v jej
èasti, povaujú sa za výah a bezpeènostnú èas do výahu, ktoré spåòajú základné bezpeènostné poiadavky, na ktoré sa vzahuje harmonizovaná norma alebo
jej èas.
§ 15
Postupy posudzovania zhody
bezpeènostnej èasti do výahu
Na posudzovanie zhody bezpeènostnej èasti do výahu sa pouije jeden z týchto postupov:
a) EÚ skúka typu pod¾a prílohy è. 4 èasti A (modul B)
a zhoda s typom vykonaná náhodnou kontrolou bezpeènostnej èasti do výahu pod¾a prílohy è. 9 (modul
C 2),
b) EÚ skúka typu pod¾a prílohy è. 4 èasti A (modul B)
a zhoda s typom zaloená na zabezpeèení kvality
bezpeènostnej èasti do výahu pod¾a prílohy è. 6
(modul E) alebo
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c) zhoda zaloená na úplnom zabezpeèení kvality bezpeènostnej èasti do výahu pod¾a prílohy è. 7 (modul H).
§ 16
Postupy posudzovania zhody výahu
(1) Na posudzovanie zhody výahu sa pouije jeden
z týchto postupov:
a) ak bol výah navrhnutý a vyrobený v súlade s modelovým výahom, na ktorom bola vykonaná EÚ skúka typu pod¾a prílohy è. 4 èasti B (modul B), alebo ak
bol navrhnutý a vyrobený pod¾a úplného systému
zabezpeèenia kvality pod¾a prílohy è. 11 (modul H 1),
pouije sa
1. závereèná inpekcia pod¾a prílohy è. 5,
2. zhoda s typom zaloená na zabezpeèení kvality
výahu pod¾a prílohy è. 10 (modul E) alebo
3. zhoda s typom zaloená na zabezpeèení kvality
výroby výahu pod¾a prílohy è. 12 (modul D),
b) zhoda zaloená na overení jednotlivého výahu uvedená v prílohe è. 8 (modul G) alebo
c) zhoda zaloená na úplnom zabezpeèení kvality
a preskúmaní návrhu výahu pod¾a prílohy è. 11
(modul H 1).
(2) Pri postupe pod¾a odseku 1 písm. a) osoba zodpovedná za návrh a výrobu výahu je povinná poskytnú
osobe zodpovednej za montá a skúanie výahu potrebnú dokumentáciu a informácie na zabezpeèenie
riadnej a bezpeènej montáe a skúania výahu.
(3) Povolené odchýlky medzi modelovým výahom
a výahom, ktorý je odvodený od modelového výahu,
musia by uvedené v technickej dokumentácii prostredníctvom minimálnych hodnôt a maximálnych
hodnôt.
(4) Splnenie základných bezpeènostných poiadaviek môe by doloené výpoètom alebo kontrukènou
dokumentáciou podobného typového vybavenia výahu.
§ 17
EÚ vyhlásenie o zhode
(1) EÚ vyhlásenie o zhode potvrdzuje, e výah alebo
bezpeènostná èas do výahu spåòa základné bezpeènostné poiadavky.
(2) Vydaním EÚ vyhlásenia o zhode dodávate¾ preberá zodpovednos za súlad výahu s týmto nariadením
vlády a výrobca preberá zodpovednos za súlad bezpeènostnej èasti do výahu s týmto nariadením vlády.
(3) Dodávate¾ alebo výrobca priebene aktualizuje
EÚ vyhlásenie o zhode. EÚ vyhlásenie o zhode pre výah alebo pre bezpeènostnú èas do výahu, ktoré boli
uvedené na trh alebo sprístupnené na trhu v Slovenskej republike, sa vyhotovuje v tátnom jazyku alebo sa
preloí do tátneho jazyka.
(4) Ak sa na výah alebo na bezpeènostnú èas do výahu uplatòujú aj osobitné predpisy vyadujúce vydanie EÚ vyhlásenia o zhode, vydá sa jedno EÚ vyhlásenie
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o zhode zoh¾adòujúce aj tieto osobitné predpisy, ktoré
sa v òom uvedú.
§ 18
Oznaèenie CE
Na oznaèenie CE sa uplatòujú veobecné zásady uvedené v osobitnom predpise.6)
§ 19
Pravidlá a podmienky umiestòovania
oznaèenia CE a iných oznaèení
(1) Oznaèenie CE musí by vidite¾ne, èitate¾ne a nezmazate¾ne umiestnené v kabíne a na bezpeènostnej
èasti do výahu. Ak to nie je moné, oznaèenie CE sa
umiestni na títok neoddelite¾ne pripojený k bezpeènostnej èasti do výahu.
(2) Oznaèenie CE sa umiestni pred uvedením výahu
na trh alebo pred sprístupnením bezpeènostnej èasti
do výahu na trhu.
(3) Za oznaèenie CE na výahu sa uvedie identifikaèné èíslo notifikovanej osoby zúèastnenej na niektorom
z týchto postupov posudzovania zhody:
a) závereèná inpekcia pod¾a prílohy è. 5,
b) zhoda zaloená na overení jednotlivého výahu pod¾a prílohy è. 8 (modul G) alebo
c) zhoda zaloená na zabezpeèení kvality pod¾a príloh
è. 10 (modul E), 11 (modul H 1) alebo prílohy è. 12
(modul D).
(4) Za oznaèenie CE na bezpeènostnej èasti do výahu sa uvedie identifikaèné èíslo notifikovanej osoby zúèastnenej na niektorom z týchto postupov posudzovania zhody:
a) zhoda s typom zaloená na zabezpeèení kvality bezpeènostnej èasti do výahu pod¾a prílohy è. 6 (modul E),
b) zhoda zaloená na úplnom zabezpeèení kvality bezpeènostnej èasti do výahu pod¾a prílohy è. 7 (modul H) alebo
c) zhoda s typom zaloená na náhodnej kontrole bezpeènostnej èasti do výahu pod¾a prílohy è. 9 (modul C 2).
(5) Identifikaèné èíslo notifikovanej osoby umiestòuje táto notifikovaná osoba alebo na základe jej pokynov
výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, alebo dodávate¾ alebo jeho splnomocnený zástupca. Za oznaèenie CE a identifikaèné èíslo notifikovanej osoby mono
uvies iné oznaèenie udávajúce osobitné riziko alebo
osobitné pouitie.
§ 20
Autorizácia
(1) Posudzovanie zhody môe vykonáva len orgán
posudzovania zhody, ktorému Úrad pre normalizáciu,
6

)
)
8
)
9
)
7
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metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky (ïalej
len úrad) udelil autorizáciu7) na vykonávanie èinností
posudzovania zhody pod¾a tohto nariadenia vlády
a ktorého notifikoval Európskej komisii a ostatným
èlenským tátom.8)
(2) iados o autorizáciu obsahuje opis èinností posudzovania zhody, postupov posudzovania zhody (modulov) a výahu alebo bezpeènostnej èasti do výahu
v rozsahu posudzovania zhody, o ktorý iadate¾ o autorizáciu iada.
(3) Prílohou k iadosti o autorizáciu
a) je osvedèenie o akreditácii,9) ktoré osvedèuje, e iadate¾ o autorizáciu spåòa vetky poiadavky pod¾a
odseku 4,
b) je osvedèenie o akreditácii, ktoré osvedèuje, e iadate¾ o autorizáciu spåòa niektoré poiadavky pod¾a
odseku 4, a písomné doklady, ktoré sú potrebné na
overenie, uznanie a pravidelné sledovanie plnenia
poiadaviek pod¾a odseku 4, ak iadate¾ o autorizáciu nepredloí osvedèenie o akreditácii pod¾a písmena a), alebo
c) sú písomné doklady, ktoré sú potrebné na overenie,
uznanie a pravidelné sledovanie plnenia vetkých
poiadaviek pod¾a odseku 4, ak iadate¾ o autorizáciu nepredloí osvedèenie o akreditácii pod¾a písmena a) alebo písmena b).
(4) Autorizáciu mono udeli iadate¾ovi o autorizáciu, ktorý je právnickou osobou, ak spåòa tieto poiadavky:
a) je nezávislý od výrobcu a dodávate¾a, pre ktorých vykonáva posudzovanie zhody,
b) iadate¾ o autorizáciu, èlenovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie èinností pri posudzovaní zhody nie sú návrhári, výrobcovia,
dodávatelia,
nákupcovia,
vlastníci,
pouívatelia, osoby vykonávajúce montá alebo
údrbu výahov alebo bezpeènostných èastí do výahov ani ich zástupcovia; to sa nevzahuje na pouitie
výahu alebo bezpeènostnej èasti do výahu, ktoré
sú potrebné na výkon èinností orgánu posudzovania
zhody alebo na pouitie výahu alebo bezpeènostnej
èasti do výahu na osobné úèely a na výmenu technických informácií medzi výrobcom alebo dodávate¾om a orgánom posudzovania zhody,
c) iadate¾ o autorizáciu, èlenovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie èinností pri posudzovaní zhody nie sú osoby priamo zúèastnené na navrhovaní, výrobe alebo na
kontrukcii, uvedení na trh, montái, pouívaní alebo na údrbe výahu alebo bezpeènostnej èasti do
výahu a nie sú ani ich zástupcovia,
d) iadate¾ o autorizáciu, èlenovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie èinností pri posudzovaní zhody sa nepodie¾ajú na èinnostiach, ktoré by mohli ovplyvni ich nezávislý
posudok alebo nestrannos vo vzahu k èinnostiam

Èl. 30 nariadenia (ES) è. 765/2008.
§ 11 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 8 ods. 3 písm. b) zákona è. 264/1999 Z. z.
§ 2 písm. d) zákona è. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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posudzovania zhody, pre ktoré iada o autorizáciu,
najmä na poradenských slubách,
èinnos organizaènej zloky iadate¾a o autorizáciu
alebo jeho subdodávate¾a neovplyvòuje dôveryhodnos, objektivitu alebo nestrannos jeho èinnosti posudzovania zhody,
iadate¾ o autorizáciu a jeho zamestnanci vykonávajú èinnosti pri posudzovaní zhody na vysokej odbornej úrovni a nevyhnutnej technickej odbornej spôsobilosti v danej oblasti a nepodliehajú iadnym
tlakom ani stimulom, najmä finanèným, ktoré by
mohli ovplyvni ich rozhodnutie alebo výsledky ich
èinností posudzovania zhody, najmä zo strany osôb
alebo skupín osôb, ktoré majú záujem na výsledku
týchto èinností,
iadate¾ o autorizáciu je schopný vykonáva vetky
èinnosti pod¾a prísluných postupov posudzovania
zhody, v súvislosti s ktorými chce by notifikovaný,
èi u ide o èinnosti vykonávané samotným orgánom
posudzovania zhody alebo v jeho mene a na jeho zodpovednos,
iadate¾ o autorizáciu má pre postup posudzovania
zhody a pre typ alebo pre kategóriu výahov alebo
bezpeènostných èastí do výahov, v súvislosti s ktorými iada o autorizáciu, k dispozícii
1. zamestnancov s technickými znalosami a skúsenosami na vykonanie èinností posudzovania
zhody pod¾a odseku 5,
2. opis postupov, pod¾a ktorých sa vykonáva posudzovanie zhody, s cie¾om zabezpeèi transparentnos a schopnos opakova tieto postupy a zavedené zásady a postupy, ktoré rozliujú medzi
èinnosou posudzovania zhody a inými èinnosami,
3. postupy na vykonávanie èinností posudzovania
zhody zoh¾adòujúce ve¾kos podniku, odvetvie,
v ktorom podniká, jeho truktúru, stupeò zloitosti príslunej technológie pouívanej pri výahu
alebo bezpeènostnej èasti do výahu a hromadný
charakter alebo sériový charakter výrobného procesu,
iadate¾ o autorizáciu má prostriedky potrebné na
plnenie technických úloh a administratívnych úloh
spojených s èinnosami posudzovania zhody a má
k dispozícii potrebné zariadenia alebo potrebné vybavenie,
je zabezpeèená nestrannos iadate¾a o autorizáciu,
nestrannos èlenov jeho riadiaceho orgánu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie èinností
pri posudzovaní zhody,
odmeòovanie èlenov riadiaceho orgánu iadate¾a
o autorizáciu a jeho zamestnancov zodpovedných za
vykonávanie èinností pri posudzovaní zhody nezávisí od poètu vykonaných posúdení zhody ani výsledkov týchto posúdení,
iadate¾ o autorizáciu má uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za kodu spôsobenú pri vykonávaní èinností posudzovania zhody,
zamestnanci iadate¾a o autorizáciu zachovávajú
mlèanlivos o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedeli

) § 3 ods. 1 písm. g) zákona è. 264/1999 Z. z.
) Napríklad zákon è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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pri vykonávaní èinností pri posudzovaní zhody,
a o obchodnom tajomstve; to sa nevzahuje na poskytnutie informácií o týchto skutoènostiach úradu
poèas kontroly autorizovanej osoby,10)
n) iadate¾ o autorizáciu sa bude zúèastòova na prísluných normalizaèných èinnostiach a èinnostiach
koordinaènej skupiny notifikovaných osôb pre výahy zriadenej Európskou komisiou alebo zabezpeèí,
aby jeho zamestnanci zodpovední za vykonávanie
èinností pri posudzovaní zhody boli o nich informovaní, a bude uplatòova administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto
skupiny.
(5) Zamestnanci zodpovední za vykonávanie èinností
pri posudzovaní zhody majú
a) technické vzdelanie alebo iné odborné vzdelanie
vzahujúce sa na èinnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými iadate¾ iada o autorizáciu,
b) znalosti o postupoch posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými iadate¾ iada o autorizáciu, a sú urèení vykonáva èinnosti pri posudzovaní zhody,
c) znalosti základných bezpeènostných poiadaviek,
uplatnite¾ných harmonizovaných noriem a prísluných ustanovení harmonizaèných právnych predpisov Európskej únie a osobitných predpisov11) a rozumejú im,
d) schopnosti potrebné na vydanie certifikátov, záznamov, protokolov a správ preukazujúcich vykonanie
posúdenia zhody.
(6) Ak iadate¾ o autorizáciu spåòa poiadavky uvedené
v príslunej harmonizovanej norme alebo v jej èasti, predpokladá sa, e spåòa poiadavky ustanovené v odseku 4
v takom rozsahu, v akom sa na tieto poiadavky uplatòuje
prísluná harmonizovaná norma alebo jej èas.
§ 21
Notifikácia
(1) Úrad notifikuje8) právnickú osobu, ktorej udelil
autorizáciu.
(2) Notifikácia je oznámenie úradu Európskej komisii a èlenským tátom, e právnická osoba, ktorej udelil
autorizáciu, spåòa poiadavky pod¾a tohto nariadenia
vlády.
(3) Notifikovaná osoba môe vykonáva èinnosti posudzovania zhody, ak jej Európska komisia pridelila
identifikaèné èíslo.
§ 22
Povinnosti notifikovanej osoby
(1) Notifikovaná osoba je povinná
a) vykonáva posudzovanie zhody v súlade s postupmi
posudzovania zhody pod¾a § 15 a 16 primeraným
spôsobom tak, aby
1. zbytoène nezaaovala hospodárske subjekty,
2. zoh¾adnila ve¾kos podniku, odvetvie, v ktorom
podniká, jeho truktúru, stupeò zloitosti prí-
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slunej technológie pouívanej pri výahu alebo
pri bezpeènostnej èasti do výahu a hromadný
charakter alebo sériový charakter výrobného procesu,
3. dodriavala úroveò ochrany vyadovanú pre súlad výahu alebo bezpeènostnej èasti do výahu
s týmto nariadením vlády,
vyzva dodávate¾a alebo výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a nevyda certifikát, ak zistí,
e výah alebo bezpeènostná èas do výahu nespåòa
základné bezpeènostné poiadavky ustanovené
týmto nariadením vlády, príslunou harmonizovanou normou alebo inými technickými pecifikáciami,
vyzva dodávate¾a alebo výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a ak je to potrebné, pozastavi platnos certifikátu alebo rozhodnutia o schválení alebo odòa certifikát alebo rozhodnutie
o schválení, ak po vydaní certifikátu alebo rozhodnutia o schválení v rámci monitorovania zhody zistí,
e výah alebo bezpeènostná èas do výahu prestali
by v súlade s týmto nariadením vlády,
obmedzi rozsah alebo pozastavi platnos certifikátu alebo rozhodnutia o schválení alebo odòa certifikát alebo rozhodnutie o schválení, pri ktorých dodávate¾ alebo výrobca neprijal nápravné opatrenia
pod¾a písmena c), alebo ak prijaté nápravné opatrenia nemajú poadovaný úèinok,
informova úrad
1. o zamietnutí iadosti o vykonanie posúdenia zhody,
2. o obmedzení rozsahu alebo pozastavení platnosti
certifikátu alebo rozhodnutia o schválení alebo
o odòatí certifikátu alebo rozhodnutia o schválení,
3. o okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah alebo
podmienky notifikácie,
4. o iadosti o informácie o èinnostiach posudzovania zhody, ktorú notifikovaná osoba dostala od
orgánu doh¾adu,
5. na základe jeho iadosti o èinnostiach posudzovania zhody vykonaných v rozsahu jej notifikácie
a o inej vykonanej èinnosti vrátane cezhraniènej
èinnosti a uzatvorenia zmluvy so subdodávate¾om pod¾a § 23 ods. 1,
poskytnú iným notifikovaným osobám, ktoré vykonávajú èinnosti posudzovania zhody rovnakých výahov alebo rovnakých bezpeènostných èastí do výahov, informácie o tom, e výah alebo
bezpeènostná èas do výahu nie je v súlade s týmto
nariadením vlády, a ak o to iná notifikovaná osoba
poiada, aj o tom, e výah alebo bezpeènostná èas
do výahu je v súlade s týmto nariadením vlády,
zúèastòova sa priamo alebo prostredníctvom urèeného zástupcu na prísluných normalizaèných èinnostiach a èinnostiach koordinaènej skupiny notifi-
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kovaných osôb pre výahy zriadenej Európskou komisiou.
(2) Notifikovaná osoba oznámi dodávate¾ovi alebo výrobcovi svoje rozhodnutie pod¾a tohto nariadenia vlády
spolu s informáciou o monosti poda odvolanie a o lehote, v ktorej sa môe odvolanie uplatni. Notifikovaná osoba v súlade s technickou normou12) upraví vnútorným
predpisom postup na prijímanie, preetrovanie a rozhodovanie o odvolaniach proti svojim rozhodnutiam.
§ 23
Organizaèné zloky a subdodávatelia
(1) Notifikovaná osoba môe so súhlasom iadate¾a
o vykonanie posúdenia zhody zabezpeèi výkon niektorých èinností spojených s posudzovaním zhody
prostredníctvom svojej organizaènej zloky alebo na
základe zmluvy prostredníctvom subdodávate¾a. Notifikovaná osoba je povinná zabezpeèi, aby organizaèná
zloka alebo subdodávate¾ spåòali poiadavky pod¾a
§ 20 ods. 4, a informova o tom úrad. Notifikovaná osoba zodpovedá za výkon èinností spojených s posudzovaním zhody organizaènou zlokou alebo subdodávate¾om pod¾a prvej vety.
(2) Notifikovaná osoba na základe iadosti predloí
úradu13)
a) dokumentáciu preukazujúcu, e organizaèná zloka
alebo subdodávate¾ spåòa poiadavky ustanovené
v § 20 ods. 4,
b) dokumentáciu týkajúcu sa èinností spojených s posudzovaním zhody vykonaných organizaènou zlokou alebo subdodávate¾om.
§ 24
Doh¾ad nad trhom
Doh¾ad nad dodriavaním povinností hospodárskych subjektov ustanovených týmto nariadením vlády upravuje osobitný predpis.14)
§ 25
Prechodné ustanovenia
(1) Výahy a bezpeènostné èasti do výahov, ktoré
boli uvedené na trh pred 20. aprílom 2016 a ktoré spåòajú poiadavky predpisov úèinných do 19. apríla
2016, mono aj naïalej sprístupòova na trhu.
(2) Certifikáty a rozhodnutia o schválení vydané orgánmi posudzovania zhody pod¾a predpisov úèinných
do 19. apríla 2016 zostávajú v platnosti.

) Èlánok 7.13 STN EN ISO/IEC 17065 Posudzovanie zhody. Poiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov a sluieb
(ISO/IEC 17065: 2012) (01 5256).
Èlánok 7.6 STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Poiadavky na èinnos rôznych typov orgánov vykonávajúcich inpekciu
(ISO/IEC 17020: 2012) (01 5260).
13
) § 11 ods. 9 písm. d) zákona è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
14
) § 30 a 32 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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§ 26
Závereèné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe è. 13.
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è. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o technických poiadavkách a postupoch posudzovania
zhody na výahy v znení nariadenia vlády è. 327/2003
Z. z. a nariadenia vlády è. 235/2008 Z. z.
§ 28

§ 27

Úèinnos

Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 20. apríla
2016.

Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 235/2015 Z. z.

ZÁKLADNÉ BEZPEÈNOSTNÉ POIADAVKY

Úvodné ustanovenia
1.

Základné bezpeènostné poiadavky sa uplatòujú vtedy, keï výah alebo bezpeènostná èas do výahu pouívané v súlade s podmienkami urèenými dodávate¾om alebo výrobcom predstavujú riziko.

2.

Základné bezpeènostné poiadavky sú záväzné. Ak ciele, ktoré ustanovujú základné bezpeènostné poiadavky, nemono pri súèasnej úrovni techniky dosiahnu, výah alebo bezpeènostná èas do výahu musia by
navrhnuté a vyrobené tak, aby sa èo najviac priblíili k týmto cie¾om.

3.

Výrobca a dodávate¾ sú povinní vykona posúdenie rizika, aby identifikovali vetky riziká, ktoré sa vzahujú
na výah alebo na bezpeènostnú èas do výahu a pri ich navrhovaní a výrobe zoh¾adni toto posúdenie rizika.

1.

Veobecne

1.1.

Uplatòovanie osobitného predpisu
Na výah a bezpeènostnú èas do výahu sa uplatòujú princípy integrovanej bezpeènosti pod¾a prílohy I
bodu 1.1.2. k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (prepracované znenie) (ïalej len smernica). Ak existuje riziko, ktoré nie je uvedené v tejto prílohe, uplatòujú sa základné bezpeènostné poiadavky pod¾a prílohy I
k smernici.

1.2.

Nosná ploina
Nosnou ploinou kadého výahu musí by kabína. Kabína musí by navrhnutá a vyrobená tak, aby poskytovala priestor a pevnos zodpovedajúce urèenému maximálnemu poètu osôb a urèenej menovitej nosnosti výahu.
Kabína výahu urèeného na prepravu osôb musí by navrhnutá a vyrobená v súlade s osobitným predpisom15)
tak, aby jej kontrukcia neprekáala alebo nebránila prístupu a pouitiu výahu osobám so zdravotným postihnutím a aby umoòovala vetky vhodné úpravy, ktoré u¾ahèujú jeho pouívanie týmito osobami.

1.3.

Závesné a podperné prostriedky
Závesné a podperné prostriedky kabíny, jej upevòovacie èasti a spojovacie èasti musia by navrhnuté a vybrané tak, aby zabezpeèili potrebnú úroveò bezpeènosti a aby minimalizovali riziko pádu kabíny, prièom sa
berú do úvahy podmienky pouívania, pouitý materiál a podmienky výroby.
Ak sa na zavesenie kabíny pouívajú laná alebo reaze, musia by pouité najmenej dve od seba nezávislé
laná alebo reaze, kadé so samostatným upevnením. Tieto laná alebo reaze sa nesmú splieta alebo predlova, ak to nie je nevyhnutné na upevnenie alebo vytvorenie oka.

1.4.

Kontrola zaaenia a nadmernej rýchlosti

1.4.1. Výah musí by navrhnutý, vyrobený a namontovaný tak, aby sa zabránilo jeho uvedeniu do pohybu, ak sa
prekroèí menovitá nosnos.
1.4.2. Výah musí by vybavený zariadením na obmedzenie nadmernej rýchlosti; to sa nevzahuje na výah, pri ktorom vyhotovenie pohonného systému zabraòuje prekroèeniu menovitej rýchlosti.
1.4.3. Rýchlovýah musí by vybavený zariadením na sledovanie rýchlosti a zariadením na obmedzenie rýchlosti.
1.4.4. Výah poháòaný trakènými kladkami (remenicami) musí by navrhnutý tak, aby sa zabezpeèila trakcia nosných lán na kladke.
1.5.

Výahový stroj

1.5.1. Osobný výah musí ma svoj vlastný výahový stroj; to sa nevzahuje na výah, v ktorom sú protizávaia nahradené druhou kabínou.
1.5.2. Dodávate¾ musí zabezpeèi, aby k výahovému stroju a k nemu pripojeným zariadeniam nebol prístup; to sa
nevzahuje na údrbu a stav núdze.
15

) Bod 1.7. prílohy k vyhláke Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o veobecných technických poiadavkách na výstavbu a o veobecných technických poiadavkách na stavby uívané osobami s obmedzenou schopnosou pohybu a orientácie.
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Ovládanie

1.6.1. Ovládacie prvky výahu urèeného na prepravu osôb musia by navrhnuté a umiestnené v súlade s osobitným
predpisom15) tak, aby umoòovali samostatné pouitie výahu osobou so zdravotným postihnutím.
1.6.2. Funkcie ovládacích prvkov musia by zrete¾ne oznaèené.
1.6.3. Privolávacie obvody skupiny výahov môu by zdruené alebo navzájom prepojené.
1.6.4. Elektrické vybavenie musí by namontované a zapojené tak, aby
a) sa vylúèila monos zámeny s obvodmi, ktoré s výahom nesúvisia,
b) bolo moné prepnú napájanie poèas zaaenia,
c) pohyb výahu bol moný len pri správnej èinnosti elektrických bezpeènostných zariadení umiestnených
v samostatnom elektrickom bezpeènostnom obvode,
d) porucha elektrickej intalácie nespôsobila ohrozenie bezpeènosti a zdravia.
2.

Riziká pre osoby nachádzajúce sa mimo kabíny

2.1.

Výah musí by navrhnutý a vyrobený tak, aby priestor, v ktorom sa kabína pohybuje, bol neprístupný pre
osoby; to neplatí pre údrbu a stav núdze. Pred vstupom osoby do tohto priestoru sa výah zabezpeèí proti
normálnemu pouitiu.

2.2.

Výah musí by navrhnutý a vyrobený tak, aby sa zabránilo riziku stlaèenia osoby nachádzajúcej sa vo výahovej achte, keï je kabína v jednej z koncových polôh. Táto poiadavka je splnená, ak v oblasti koncových
polôh je zabezpeèený dostatoèný vo¾ný priestor alebo únikový priestor.
So zrete¾om na osobitné prípady, najmä v existujúcich budovách, po predchádzajúcom schválení pod¾a osobitného predpisu,16) ak nie je uvedené rieenie moné, môu sa poui iné zodpovedajúce opatrenia na zabránenie tomuto riziku.

2.3.

Miesta na vstup a na výstup pri vstupe a pri výstupe z kabíny musia by vybavené achtovými dverami, ktoré
majú mechanickú odolnos zodpovedajúcu predpokladaným prevádzkovým podmienkam.
Zariadenie na blokovanie achtových dverí musí poèas normálnej prevádzky zabraòova
a) uvedeniu kabíny do pohybu vyvolanému úmyselne alebo neúmyselne dovtedy, kým nie sú vetky achtové
dvere zavreté a zablokované,
b) otvoreniu achtových dvier, ak je výah ete v pohybe a nenachádza sa v otváracom pásme.
Kabína sa môe pohybova s otvorenými dverami pri dojazde v otváracom pásme, ak je rýchlos dojazdu regulovaná.

3. Riziká pre osoby nachádzajúce sa v kabíne
3.1.

Kabína musí by úplne uzavretá plnými stenami po celej výke vrátane podlahy a stropu a plnostennými dverami po celej výke okrem vetracích otvorov. Tieto dvere musia by navrhnuté a namontované tak, aby sa kabína nemohla pohybova dovtedy, kým dvere nie sú uzavreté okrem dojazdu uvedeného v bode 2.3. poslednej
vete, a aby sa kabína zastavila, ak sa dvere otvoria.
Dvere kabíny musia osta uzavreté a zablokované, ak sa výah zastaví medzi dvomi úrovòami, kde existuje riziko pádu medzi kabínu a achtu, alebo ak je výah bez achty.

3.2.

Výah musí by vybavený zariadením na zabránenie pádu kabíny alebo nekontrolovanému pohybu kabíny
smerom nahor pri výpadku elektrického prúdu alebo pri poruche kontrukèných èastí výahu.
Zariadenie na zabránenie pádu kabíny alebo nekontrolovanému pohybu kabíny smerom nahor musí by nezávislé od závesných prostriedkov kabíny a musí zastavi kabínu pri zaaení, ktoré zodpovedá nosnosti a pri
maximálnej rýchlosti urèenej dodávate¾om. Zastavenie týmto zariadením pri akomko¾vek zaaení kabíny
nesmie spôsobi spomalenie nebezpeèné pre prepravované osoby.

3.3.

Medzi dnom achty a spodnou èasou kabíny musia by namontované nárazníky.
Vo¾ný priestor pod¾a bodu 2.2. sa musí mera s úplne stlaèenými nárazníkmi.
Uvedené poiadavky sa neuplatòujú na výah, ktorého kabína sa vzh¾adom na kontrukciu pohonného systému nemôe dosta do vo¾ného priestoru pod¾a bodu 2.2.

3.4.

Výah musí by navrhnutý a vyrobený tak, aby sa nedal uvies do pohybu, ak zariadenie uvedené v bode 3.2.
nie je funkèné.

4.

Ostatné riziká

4.1.

achtové dvere a kabínové dvere alebo oboje súèasne, ak sa zatvárajú samoèinne, musia by vybavené zariadením zabraòujúcim zovretiu pohybujúcimi sa dverami.

16

) Napríklad zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
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4.2.

Ak achtové dvere vrátane ich presklených èastí prispievajú k ochrane budovy pred írením poiaru, musia
by dostatoène odolné proti poiaru, pokia¾ ide o ich celistvos a vhodné izolaèné vlastnosti (odolnos proti
plameòu) a vlastnosti v oblasti prenosu tepla (tepelné vyarovanie).

4.3.

Protizávaia musia by namontované tak, aby sa zabránilo nárazu do kabíny alebo pádu na kabínu.

4.4.

Výah musí by vybavený prostriedkami, ktoré umoòujú vyslobodenie a evakuáciu osôb uviaznutých v kabíne.

4.5.

Kabína musí by vybavená obojsmerným dorozumievacím zariadením, ktoré umoòuje stále spojenie
so slubou, ktorá zabezpeèuje vyslobodenie osôb uviaznutých v kabíne.

4.6.

Výah musí by navrhnutý a vyrobený tak, aby dokonèil prebiehajúci pohyb a nereagoval na ïalí povel, ak
teplota výahového stroja prevýi hodnotu urèenú dodávate¾om.

4.7.

Kabína musí by navrhnutá a vyrobená tak, aby sa prepravovaným osobám zabezpeèovalo dostatoèné vetranie, a to aj poèas dlhieho preruenia prevádzky.

4.8.

Kabína musí by zodpovedajúcim spôsobom osvetlená, ak je obsadená alebo ak sú kabínové dvere otvorené,
a musí ma núdzové osvetlenie.

4.9.

Dorozumievacie zariadenie pod¾a bodu 4.5. a núdzové osvetlenie pod¾a bodu 4.8. musia by navrhnuté a vyrobené tak, aby boli funkèné aj pri výpadku beného sieového napätia dostatoène dlho na to, aby umonili
obvyklý priebeh záchrannej akcie.

4.10.

Riadiace obvody výahu, ktoré sa môu pouíva pri poiari, musia by navrhnuté a vyrobené tak, aby sa výahu mohlo zabráni v zastavení na urèitých úrovniach a aby umoòovali prednostné riadenie výahu záchrannými skupinami.

5.

Oznaèovanie

5.1.

Okrem minimálnych údajov potrebných na oznaèenie strojového zariadenia pod¾a prílohy I bodu 1.7.3.
k smernici musí by v kabíne vidite¾ne umiestnený títok, na ktorom je zrozumite¾ne uvedená menovitá nosnos v kilogramoch a maximálny poèet prepravovaných osôb.

5.2.

Ak je výah navrhnutý tak, e umoòuje osobám uviaznutým v kabíne vyslobodi sa bez vonkajej pomoci,
musia by v kabíne vidite¾ne umiestnené a zrozumite¾né zodpovedajúce pokyny.

6.

Návod

6.1.

Návod dodaný k bezpeènostnej èasti do výahu musí obsahova informácie, ktoré umonia riadne a bezpeène
vykonáva tieto èinnosti:
a) montá,
b) zapojenie,
c) nastavenie,
d) údrba.

6.2.

Návod dodaný k výahu musí obsahova najmenej
a) návod obsahujúci výkresy a schémy potrebné na benú prevádzku, údrbu, kontrolu, opravu a vyslobodzovanie osôb a evakuáciu pod¾a bodu 4.4.,
b) knihu výahu na zaznamenávanie opráv a kontrol.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 235/2015 Z. z.

OBSAH EÚ VYHLÁSENIA O ZHODE

A. Obsah EÚ vyhlásenia o zhode bezpeènostnej èasti do výahu
EÚ vyhlásenie o zhode bezpeènostnej èasti do výahu obsahuje
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu,
b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania splnomocneného zástupcu, ak ho výrobca splnomocnil,
c) opis bezpeènostnej èasti do výahu, oznaèenie typu alebo série a sériové èíslo, ak existuje, a jej zobrazenie, ak je to
potrebné na jej identifikáciu,
d) bezpeènostnú funkciu bezpeènostnej èasti do výahu, ak nie je zrejmá z opisu pod¾a písmena c),
e) rok výroby bezpeènostnej èasti do výahu,
f) identifikáciu ustanovení predpisov, ktoré bezpeènostná èas do výahu spåòa,
g) vyhlásenie, e bezpeènostná èas do výahu je v súlade s príslunými harmonizaènými právnymi predpismi Európskej únie,
h) odkaz na harmonizované normy, ak boli pouité,
i) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo notifikovanej osoby, ktorá vykonala EÚ skúku typu pod¾a prílohy è. 4
èasti A a zhodu s typom zaloenú na zabezpeèení kvality bezpeènostnej èasti do výahu pod¾a prílohy è. 6 a odkaz
na certifikát EÚ skúky typu vydaný touto notifikovanou osobou,
j) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo notifikovanej osoby, ktorá vykonala postup náhodnej kontroly pod¾a
prílohy è. 9,
k) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo notifikovanej osoby, ktorá schválila systém zabezpeèenia kvality pod¾a
prílohy è. 6 alebo prílohy è. 7,
l) meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej podpísa EÚ vyhlásenie o zhode v mene výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu,
m) miesto a dátum podpisu,
n) podpis.

B. Obsah EÚ vyhlásenia o zhode výahu
EÚ vyhlásenie o zhode výahu sa vyhotovuje v tátnom jazyku v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe a obsahuje
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania dodávate¾a,
b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania splnomocneného zástupcu, ak ho dodávate¾ splnomocnil,
c) opis výahu, oznaèenie typu alebo série, sériové èíslo a adresu, kde je výah namontovaný,
d) rok montáe výahu,
e) identifikáciu ustanovení predpisov, ktoré výah spåòa,
f) vyhlásenie, e výah je v súlade s príslunými harmonizaènými právnymi predpismi Európskej únie,
g) odkaz na harmonizované normy, ak boli pouité,
h) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo notifikovanej osoby, ktorá vykonala EÚ skúku typu pod¾a prílohy è. 4
èasti B a odkaz na certifikát EÚ skúky typu vydaný touto notifikovanou osobou,
i) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo notifikovanej osoby, ktorá vykonala postup overenia jednotlivého výahu pod¾a prílohy è. 8,
j) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo notifikovanej osoby, ktorá vykonala závereènú inpekciu výahu pod¾a
prílohy è. 5,
k) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo notifikovanej osoby, ktorá schválila systém zabezpeèenia kvality pod¾a
príloh è. 10, 11 alebo prílohy è. 12,
l) meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej podpísa EÚ vyhlásenie o zhode v mene dodávate¾a alebo jeho splnomocneného zástupcu,
m) miesto a dátum podpisu,
n) podpis.
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 235/2015 Z. z.

ZOZNAM BEZPEÈNOSTNÝCH ÈASTÍ DO VÝAHOV

1. Zariadenie na zablokovanie achtových dverí.
2. Zariadenie na zabránenie pádu kabíny alebo nekontrolovanému pohybu kabíny smerom nahor.
3. Zariadenie na obmedzenie nadmernej rýchlosti.
4. Zariadenie na tlmenie nárazov
4.1. Zariadenie na tlmenie nárazov akumulovaním energie
a) nelineárne alebo
b) s tlmením spätného chodu.
4.2. Zariadenie na tlmenie nárazov pohlcovaním energie.
5. Bezpeènostné zariadenie priamoèiareho hydromotora hydraulického silového obvodu slúiace na zabránenie
pádu.
6. Elektrické bezpeènostné zariadenie vyhotovené vo forme bezpeènostného obvodu obsahujúceho elektronické prvky.
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Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 235/2015 Z. z.

EÚ SKÚKA TYPU VÝAHU A BEZPEÈNOSTNEJ ÈASTI DO VÝAHU
(Modul B)

A. EÚ skúka typu bezpeènostnej èasti do výahu
1. EÚ skúka typu je tou èasou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba preskúma technický návrh bezpeènostnej èasti do výahu a preverí èi technický návrh bezpeènostnej èasti do výahu spåòa základné bezpeènostné poiadavky a èi bezpeènostná èas do výahu umoní výahu, do ktorého sa riadne namontuje, spåòa
základné bezpeènostné poiadavky.
2. Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca podáva iados o vykonanie EÚ skúky typu jednej notifikovanej osobe, ktorú si zvolí.
iados obsahuje
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak iados podáva splnomocnený zástupca, a miesto výroby bezpeènostnej èasti do výahu,
b) písomné vyhlásenie o tom, e tá istá iados nebola podaná inej notifikovanej osobe.
Prílohou k iadosti
a) je technická dokumentácia,
b) je reprezentatívna vzorka bezpeènostnej èasti do výahu alebo presné urèenie miesta, kde sa nachádza bezpeènostná èas do výahu; notifikovaná osoba môe poadova ïalie vzorky,
c) sú podporné dôkazy na posúdenie primeranosti technického rieenia, ktorých súèasou sú dokumenty a iné
technické pecifikácie, ktoré sa pouili, najmä ak sa prísluné harmonizované normy neuplatnili v plnom rozsahu; ak je to potrebné, podporné dôkazy obsahujú aj výsledky skúok, ktoré v súlade s inými príslunými
technickými pecifikáciami vykonalo vhodné laboratórium výrobcu alebo iné skúobné laboratórium v jeho
mene a na jeho zodpovednos.
3. Technická dokumentácia musí umoni posúdi súlad bezpeènostnej èasti do výahu s podmienkami uvedenými
v prvom bode. V technickej dokumentácii sa uvedú uplatnite¾né poiadavky, a ak je to potrebné z h¾adiska posudzovania zhody, obsahuje aj návrh, opis výroby a spôsob fungovania bezpeènostnej èasti do výahu.
Technická dokumentácia obsahuje
a) opis bezpeènostnej èasti do výahu vrátane podmienok jej pouitia, najmä obmedzenie rýchlosti, zaaenie
a energie, pouitie v prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu a vplyv klimatických podmienok,
b) kontrukèné výkresy a schémy a výrobné výkresy a schémy,
c) vysvetlenia potrebné na pochopenie výkresov a schém pod¾a písmena b) a pouívanie bezpeènostnej èasti do výahu,
d) zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo èiastoène, a ak sa harmonizované normy
neuplatnili, opisy rieení prijatých na zabezpeèenie súladu bezpeènostnej èasti do výahu s podmienkami uvedenými v prvom bode, a zoznam ïalích uplatnených technických pecifikácií; ak sa harmonizované normy
uplatnili èiastoène, pecifikujú sa èasti, ktoré boli uplatnené,
e) výsledky výpoètov týkajúcich sa návrhu vykonaných výrobcom alebo pre neho,
f) protokoly o skúkach,
g) kópiu návodu bezpeènostnej èasti do výahu,
h) opatrenia vykonané poèas výroby na to, aby sériovo vyrábané bezpeènostné èasti do výahov boli zhodné
so skúanou bezpeènostnou èasou do výahu,
i) potrebnú analýzu a posúdenie rizika.
4. Notifikovaná osoba
a) preskúma technickú dokumentáciu a podporné dôkazy na posúdenie primeranosti technického rieenia bezpeènostnej èasti do výahu,
b) dohodne so iadate¾om miesto, kde sa vykonajú preskúmania a skúky,
c) overí, èi reprezentatívna vzorka bola vyrobená v súlade s technickou dokumentáciou, a urèí súèasti navrhnuté
v súlade s uplatnite¾nými harmonizovanými normami, ako aj súèasti navrhnuté v súlade s inými technickými
pecifikáciami,
d) vykoná potrebné preskúmania a skúky alebo ich nechá vykona s cie¾om skontrolova, èi boli uplatnené správne rieenia pod¾a prísluných harmonizovaných noriem, ak sa ich výrobca rozhodol uplatni,
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e) vykoná potrebné preskúmania a skúky alebo ich nechá vykona s cie¾om skontrolova, èi rieenia uplatnené
pod¾a iných technických pecifikácii umoòujú, aby bezpeènostná èas do výahu spåòala podmienky uvedené
v prvom bode, ak neboli uplatnené rieenia pod¾a prísluných harmonizovaných noriem,
f) vypracuje hodnotiacu správu, ktorá obsahuje vykonané preskúmania, overovania a skúky a ich výsledky
a sprístupní ju v plnom rozsahu alebo èiastoène iba so súhlasom výrobcu; súhlas výrobcu sa nevyaduje na splnenie informaènej povinnosti pod¾a § 22 ods. 1 písm. e).
5. Ak typ bezpeènostnej èasti do výahu spåòa podmienky uvedené v prvom bode, notifikovaná osoba vydá výrobcovi
certifikát EÚ skúky typu. Certifikát EÚ skúky typu obsahuje obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania
výrobcu, výsledky EÚ skúky typu, podmienky platnosti certifikátu a potrebné údaje na urèenie schváleného
typu bezpeènostnej èasti do výahu.
K certifikátu EÚ skúky typu môe by priloená jedna príloha alebo viac príloh.
Certifikát EÚ skúky typu a jeho prílohy obsahujú informácie, ktoré umonia hodnotenie zhody vyrobených bezpeènostných èastí do výahov so schváleným typom a kontrolu poèas prevádzky.
Ak typ bezpeènostnej èasti do výahu nespåòa podmienky uvedené v prvom bode, notifikovaná osoba nevydá certifikát EÚ skúky typu, informuje o tom iadate¾a a uvedie podrobné dôvody tohto odmietnutia.
Notifikovaná osoba uchováva kópiu certifikátu EÚ skúky typu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou a hodnotiacou správou 15 rokov odo dòa vydania tohto certifikátu.
6. Notifikovaná osoba má poznatky o vetkých zmenách v súvislosti so veobecne uznávaným stavom, ktoré naznaèujú, e schválený typ u nemôe spåòa podmienky uvedené v prvom bode, a urèí, èi tieto zmeny vyadujú ïalie
preskúmanie; ak je toto preskúmanie potrebné, notifikovaná osoba informuje výrobcu.
7. Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá má technickú dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu EÚ skúky
typu, o zmenách schváleného typu, ktoré môu ovplyvni súlad bezpeènostnej èasti do výahu s podmienkami
uvedenými v prvom bode alebo s podmienkami platnosti certifikátu EÚ skúky typu. Notifikovaná osoba preskúma tieto zmeny a informuje výrobcu o tom, èi certifikát EÚ skúky typu zostane v platnosti alebo èi sú potrebné
ïalie preskúmania, overovania alebo skúky. Ak to notifikovaná osoba povauje za potrebné, vydá dodatok
k pôvodnému certifikátu EÚ skúky typu alebo poiada o predloenie novej iadosti o vykonanie EÚ skúky typu.
8. Notifikovaná osoba informuje úrad o certifikátoch EÚ skúky typu a ich dodatkoch, ktoré vydala alebo odòala,
a na poiadanie poskytuje úradu zoznam pozastavených certifikátov EÚ skúky typu alebo obmedzených certifikátov EÚ skúky typu a ich dodatkov a zoznam rozhodnutí, ktorými zamietla vyda certifikát EÚ skúky typu.
Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch EÚ skúky typu a ich dodatkoch, ktoré odòala alebo ktorým pozastavila platnos alebo obmedzila rozsah, a o rozhodnutiach, ktorými zamietla vyda certifikát EÚ skúky typu, a na poiadanie ich informuje o certifikátoch EÚ skúky typu a ich dodatkoch, ktoré vydala.
9. Notifikovaná osoba na poiadanie poskytne Európskej komisii, prísluným orgánom èlenských tátov a iným notifikovaným osobám kópiu certifikátu EÚ skúky typu a jeho dodatkov. Notifikovaná osoba na poiadanie poskytne Európskej komisii a prísluným orgánom èlenských tátov kópiu technickej dokumentácie a kópiu správy o preskúmaniach, overeniach a skúkach, ktoré vykonala.
10. Výrobca uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu kópiu certifikátu EÚ skúky typu, jeho príloh a dodatkov spolu
s technickou dokumentáciou desa rokov od uvedenia bezpeènostnej èasti do výahu na trh.
11. Splnomocnený zástupca
Splnomocnený zástupca výrobcu môe poda iados pod¾a druhého bodu a splni povinnosti ustanovené v siedmom a desiatom bode, ak je to uvedené v splnomocnení.

B. EÚ skúka typu výahu
1. EÚ skúka typu je tou èasou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba preskúma technický návrh modelového výahu alebo výahu, pri ktorom sa neurèilo iadne rozírenie alebo obmena, a ktorou preverí, èi
technický návrh modelového výahu alebo výahu, pri ktorom sa neurèilo iadne rozírenie alebo obmena, spåòa
základné bezpeènostné poiadavky.
EÚ skúka typu zahàòa skúku reprezentatívnej vzorky výahu.
2. Dodávate¾ alebo jeho splnomocnený zástupca podáva iados o vykonanie EÚ skúky typu jednej notifikovanej
osobe, ktorú si zvolí.
iados obsahuje
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania dodávate¾a alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak iados
podáva splnomocnený zástupca,
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b) písomné vyhlásenie o tom, e tá istá iados nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c) presné urèenie miesta, kde sa modelový výah nachádza; modelový výah je pripravený v koneènom vyhotovení
a je schopný obsluhova najmenej tri úrovne (hornú, strednú a dolnú).
Prílohou k iadosti
a) je technická dokumentácia,
b) sú podporné dôkazy na posúdenie primeranosti technického rieenia, ktorých súèasou sú dokumenty a iné
technické pecifikácie, ktoré sa pouili, najmä ak sa prísluné harmonizované normy neuplatnili v plnom rozsahu; ak je to potrebné, podporné dôkazy obsahujú aj výsledky skúok, ktoré v súlade s inými príslunými
technickými pecifikáciami vykonalo vhodné laboratórium dodávate¾a alebo iné skúobné laboratórium v jeho
mene a na jeho zodpovednos.
3. Technická dokumentácia musí umoni posúdi súlad výahu s uplatnite¾nými základnými bezpeènostnými poiadavkami.
Technická dokumentácia obsahuje
a) veobecný opis modelového výahu s povolenými odchýlkami od modelového výahu,
b) kontrukèné výkresy a schémy a výrobné výkresy a schémy,
c) vysvetlenia potrebné na pochopenie výkresov a schém pod¾a písmena b) a pouívanie výahu,
d) zoznam uplatnite¾ných základných bezpeènostných poiadaviek,
e) zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo èiastoène, a ak sa harmonizované normy neuplatnili, opisy rieení prijatých na zabezpeèenie súladu výahu so základnými bezpeènostnými poiadavkami, a zoznam ïalích uplatnených technických pecifikácií; ak sa harmonizované normy uplatnili èiastoène, pecifikujú sa èasti, ktoré boli uplatnené,
f) kópie EÚ vyhlásení o zhode bezpeènostných èastí do výahov namontovaných vo výahu,
g) výsledky výpoètov týkajúcich sa návrhu vykonaných dodávate¾om alebo pre neho,
h) protokoly o skúkach,
i) kópiu návodu pod¾a prílohy è. 1 bodu 6.2.,
j) opatrenia vykonané poèas montáe na to, aby sériovo vyrábaný výah bol v súlade so základnými bezpeènostnými poiadavkami.
4. Notifikovaná osoba
a) preskúma technickú dokumentáciu a podporné dôkazy na posúdenie primeranosti technického rieenia modelového výahu alebo výahu, pri ktorom sa neurèilo iadne rozírenie alebo obmena,
b) dohodne s dodávate¾om miesto, kde sa vykonajú preskúmania a skúky,
c) overí, èi modelový výah bol vyrobený v súlade s technickou dokumentáciou, a urèí súèasti navrhnuté v súlade
s uplatnite¾nými harmonizovanými normami, ako aj súèasti navrhnuté v súlade s inými technickými pecifikáciami,
d) vykoná potrebné preskúmania a skúky alebo ich nechá vykona s cie¾om skontrolova, èi boli uplatnené
správne rieenia pod¾a prísluných harmonizovaných noriem, ak sa ich dodávate¾ rozhodol uplatni,
e) vykoná potrebné preskúmania a skúky alebo ich nechá vykona s cie¾om skontrolova, èi rieenia uplatnené
pod¾a iných technických pecifikácii umoòujú, aby výah spåòal základné bezpeènostné poiadavky, ak neboli uplatnené rieenia pod¾a prísluných harmonizovaných noriem,
f) vypracuje hodnotiacu správu, ktorá obsahuje vykonané preskúmania, overovania a skúky a ich výsledky
a sprístupní ju v plnom rozsahu alebo èiastoène iba so súhlasom dodávate¾a; súhlas dodávate¾a sa nevyaduje
na splnenie informaènej povinnosti pod¾a § 22 ods. 1 písm. e).
5. Ak typ výahu spåòa základné bezpeènostné poiadavky, notifikovaná osoba vydá dodávate¾ovi certifikát EÚ
skúky typu. Certifikát EÚ skúky typu obsahuje obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania dodávate¾a,
výsledky EÚ skúky typu, podmienky platnosti certifikátu a potrebné údaje na urèenie schváleného typu výahu.
K certifikátu EÚ skúky typu môe by priloená jedna príloha alebo viac príloh.
Certifikát EÚ skúky typu a jeho prílohy obsahujú informácie, ktoré umonia hodnotenie zhody výahu so schváleným typom, ktorý sa má posudzova výstupnou kontrolou.
Ak typ výahu nespåòa základné bezpeènostné poiadavky, notifikovaná osoba nevydá certifikát EÚ skúky typu,
informuje o tom dodávate¾a a uvedie podrobné dôvody tohto odmietnutia.
Notifikovaná osoba uchováva kópiu certifikátu EÚ skúky typu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou a hodnotiacou správou 15 rokov odo dòa vydania tohto certifikátu.
6. Notifikovaná osoba má poznatky o vetkých zmenách v súvislosti so veobecne uznávaným stavom, ktoré naznaèujú, e schválený typ u nemôe spåòa základné bezpeènostné poiadavky, a urèí, èi tieto zmeny vyadujú ïalie preskúmanie; ak je toto preskúmanie potrebné, notifikovaná osoba informuje dodávate¾a.
7. Dodávate¾ informuje notifikovanú osobu o zmenách schváleného typu vrátane odchýlok neuvedených v pôvodnej technickej dokumentácii, ktoré môu ovplyvni súlad výahu so základnými bezpeènostnými poiadavkami
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alebo s podmienkami platnosti certifikátu EÚ skúky typu. Notifikovaná osoba preskúma tieto zmeny a informuje dodávate¾a o tom, èi certifikát EÚ skúky typu zostane v platnosti alebo èi sú potrebné ïalie preskúmania,
overovania alebo skúky. Ak to notifikovaná osoba povauje za potrebné, vydá dodatok k pôvodnému certifikátu
EÚ skúky typu alebo poiada o predloenie novej iadosti o vykonanie EÚ skúky typu.
8. Notifikovaná osoba informuje úrad o certifikátoch EÚ skúky typu a ich dodatkoch, ktoré vydala alebo odòala,
a na poiadanie poskytuje úradu zoznam pozastavených certifikátov EÚ skúky typu alebo obmedzených certifikátov EÚ skúky typu a ich dodatkov a zoznam rozhodnutí, ktorými zamietla vyda certifikát EÚ skúky typu.
Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch EÚ skúky typu a ich dodatkoch, ktoré
odòala alebo ktorým pozastavila platnos, alebo obmedzila rozsah, a o rozhodnutiach, ktorými zamietla vyda
certifikát EÚ skúky typu, a na poiadanie ich informuje o certifikátoch EÚ skúky typu a ich dodatkoch, ktoré
vydala.
9. Notifikovaná osoba na poiadanie poskytne Európskej komisii, prísluným orgánom èlenských tátov a iným notifikovaným osobám kópiu certifikátu EÚ skúky typu a jeho dodatkov. Notifikovaná osoba na poiadanie poskytne Európskej komisii a prísluným orgánom èlenských tátov kópiu technickej dokumentácie a kópiu správy o preskúmaniach, overeniach a skúkach, ktoré vykonala.
10. Dodávate¾ uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu kópiu certifikátu EÚ skúky typu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou desa rokov od uvedenia výahu na trh.
11. Splnomocnený zástupca dodávate¾a môe poda iados pod¾a druhého bodu a splni povinnosti ustanovené
v siedmom a desiatom bode, ak je to uvedené v splnomocnení.
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Príloha è. 5
k nariadeniu vlády è. 235/2015 Z. z.

ZÁVEREÈNÁ INPEKCIA
1.

Závereèná inpekcia je tou èasou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba zisuje, èi výah, na
ktorý bol vydaný certifikát EÚ skúky typu alebo ktorý je navrhnutý a vyrobený pod¾a schváleného úplného systému zabezpeèenia kvality, spåòa základné bezpeènostné poiadavky.

2.

Povinnosti dodávate¾a
Dodávate¾ prijme potrebné opatrenia na to, aby zabezpeèil súlad výahu, ktorý sa montuje, s uplatnite¾nými základnými bezpeènostnými poiadavkami a s jednou z týchto poiadaviek:
a) výah je v súlade so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúky typu alebo
b) výah je navrhnutý a vyrobený v súlade s úplným systémom zabezpeèenia kvality pod¾a prílohy è. 11 a je vydaný certifikát EÚ preskúmania návrhu, ak návrh nie je v súlade s harmonizovanými normami.

3.

Závereèná inpekcia
Notifikovaná osoba vykonáva závereènú inpekciu výahu, ktorý sa má uvies na trh, aby sa skontroloval súlad
výahu s uplatnite¾nými základnými bezpeènostnými poiadavkami.

3.1. Dodávate¾ podáva iados o vykonanie závereènej inpekcie jednej notifikovanej osobe, ktorú si zvolí.
iados obsahuje
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania dodávate¾a alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak iados
podáva splnomocnený zástupca,
b) písomné vyhlásenie o tom, e tá istá iados nebola podaná inej notifikovanej osobe.
Prílohou k iadosti
a) sú výkresy celého výahu,
b) sú výkresy a schémy potrebné na závereènú inpekciu, najmä schémy riadiacich obvodov,
c) je kópia návodu pod¾a prílohy è. 1 bodu 6.2.
Notifikovaná osoba nemôe vyadova podrobné výkresy alebo presné informácie, ktoré nie sú potrebné na vykonanie závereènej inpekcie.
Notifikovaná osoba vykoná preskúmania a skúky pod¾a prísluných harmonizovaných noriem alebo ekvivalentné skúky, aby sa zabezpeèil súlad výahu s uplatnite¾nými základnými bezpeènostnými poiadavkami.
3.2. Preskúmania zahàòajú najmenej posúdenie dokumentácie pod¾a bodu 3.1. tretieho odseku s cie¾om skontrolova, èi je výah v zhode
a) so schváleným typom uvedeným v certifikáte EÚ skúky typu pod¾a prílohy è. 4 èasti B alebo
b) s výahom navrhnutým a vyrobeným v súlade so schváleným úplným systémom zabezpeèenia kvality pod¾a
prílohy è. 11 a s certifikátom EÚ preskúmania návrhu, ak návrh nie je v súlade s harmonizovanými normami.
3.3. Skúky výahu zahàòajú najmenej
a) funkènú skúku nezaaeného výahu a maximálne zaaeného výahu na overenie riadnej montáe a funkcie bezpeènostných zariadení, najmä koncových vypínaèov a zabezpeèovacích zariadení,
b) funkènú skúku nezaaeného výahu a maximálne zaaeného výahu na zabezpeèenie riadnej funkcie bezpeènostných zariadení pri výpadku sieového napätia,
c) statickú skúku zaaením, ktoré sa rovná 1,25-násobku menovitej nosnosti pod¾a prílohy è. 1 piateho bodu.
Po vykonaní skúok notifikovaná osoba overí, èi nedolo k deformácii alebo pokodeniu, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvni pouívanie výahu.
4.

Ak výah spåòa základné bezpeènostné poiadavky, notifikovaná osoba umiestni alebo dá umiestni svoje identifikaèné èíslo za oznaèenie CE v súlade s § 18 a 19 a vydá certifikát závereènej inpekcie s uvedením vykonaných
preskúmaní a skúok.
Notifikovaná osoba vyplní prísluné údaje v knihe výahu pod¾a prílohy è. 1 bodu 6.2.
Ak notifikovaná osoba nevydá certifikát závereènej inpekcie, uvedie podrobné odôvodnenie spolu s nápravnými
opatreniami, ktoré sa majú prija. O opätovné vykonanie závereènej inpekcie dodávate¾ poiada tú istú notifikovanú osobu.

5.

Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

5.1. Dodávate¾ umiestni v kabíne kadého výahu, ktorý spåòa základné bezpeènostné poiadavky, oznaèenie CE
a na zodpovednos notifikovanej osoby jej identifikaèné èíslo za oznaèenie CE.

Strana 2552

Zbierka zákonov è. 235/2015

Èiastka 70

5.2. Dodávate¾ vydá pre výah EÚ vyhlásenie o zhode, ktorého kópiu spolu s certifikátom závereènej inpekcie uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu desa rokov od uvedenia výahu na trh. Dodávate¾ sprístupní na poiadanie
kópiu EÚ vyhlásenia o zhode orgánu doh¾adu.
6.

Notifikovaná osoba na poiadanie poskytuje Európskej komisii a prísluným orgánom èlenských tátov kópiu
certifikátu závereènej inpekcie.

7.

Splnomocnený zástupca
Povinnosti dodávate¾a ustanovené v bode 3.1. a piatom bode môe v jeho mene a na jeho zodpovednos plni splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.
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Príloha è. 6
k nariadeniu vlády è. 235/2015 Z. z.

ZHODA S TYPOM ZALOENÁ NA ZABEZPEÈENÍ
KVALITY BEZPEÈNOSTNEJ ÈASTI DO VÝAHU
(Modul E)

1.

Zhoda s typom zaloená na zabezpeèení kvality bezpeènostnej èasti do výahu je tou èasou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba posudzuje výrobcov systém zabezpeèenia kvality s cie¾om zabezpeèi, aby
bezpeènostná èas do výahu bola vyrobená a monitorovaná v zhode so schváleným typom uvedeným v certifikáte EÚ skúky typu, spåòala uplatnite¾né základné bezpeènostné poiadavky a umonila výahu, do ktorého sa
riadne namontuje, spåòa základné bezpeènostné poiadavky.

2.

Povinnosti výrobcu
Výrobca pouíva schválený systém zabezpeèenia kvality pre výstupnú kontrolu a skúku bezpeènostnej èasti do
výahu pod¾a tretieho bodu a podrobuje sa doh¾adu pod¾a tvrtého bodu.

3.

Systém zabezpeèenia kvality

3.1. Výrobca podáva iados o posúdenie systému zabezpeèenia kvality bezpeènostnej èasti do výahu jednej notifikovanej osobe, ktorú si zvolí.
iados obsahuje
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak iados
podáva splnomocnený zástupca,
b) písomné vyhlásenie o tom, e tá istá iados nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c) prísluné informácie o bezpeènostných èastiach do výahov, ktoré sa majú vyrobi,
d) presné urèenie miesta vykonania výstupnej kontroly a skúky bezpeènostnej èasti do výahu.
Prílohou k iadosti je
a) technická dokumentácia schválených bezpeènostných èastí do výahov a kópie certifikátov EÚ skúky typu,
b) dokumentácia systému zabezpeèenia kvality.
3.2. V rámci systému zabezpeèenia kvality sa skontroluje kadá bezpeènostná èas do výahu a vykonajú sa skúky
pod¾a prísluných harmonizovaných noriem alebo ekvivalentné skúky na zabezpeèenie súladu bezpeènostnej
èasti do výahu s podmienkami uvedenými v prvom bode. Vetky prvky, poiadavky a opatrenia prijaté výrobcom
sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom v písomne vypracovaných zásadách, postupoch
a návodoch. Dokumentácia systému zabezpeèenia kvality musí umoni jednotný výklad programov, plánov,
príruèiek a záznamov o kvalite.
Dokumentácia systému zabezpeèenia kvality obsahuje najmä primeraný opis
a) cie¾ov kvality,
b) organizaènej truktúry, povinností a právomocí manamentu týkajúcich sa kvality bezpeènostnej èasti do výahu,
c) preskúmaní a skúok, ktoré sa budú vykonáva po výrobe,
d) prostriedkov na monitorovanie úèinného pouívania systému zabezpeèenia kvality,
e) záznamov o kvalite, najmä správ o kontrolách, výsledkov skúok, kalibraèných údajov a správ o kvalifikácii
prísluných zamestnancov.
3.3. Notifikovaná osoba posúdi systém zabezpeèenia kvality a rozhodne, èi spåòa poiadavky uvedené v bode 3.2. Notifikovaná osoba predpokladá zhodu s týmito poiadavkami, ak systém zabezpeèenia kvality je v súlade s príslunou harmonizovanou normou.
Èlenovia skupiny vykonávajúcej posúdenie systému zabezpeèenia kvality majú skúsenosti v oblasti systémov
riadenia kvality a najmenej jeden èlen tejto skupiny má okrem znalostí základných bezpeènostných poiadaviek
aj skúsenosti s posudzovaním výahov.
Posúdenie systému zabezpeèenia kvality zahàòa hodnotiacu návtevu priestorov výrobcu.
Skupina vykonávajúca posúdenie systému zabezpeèenia kvality preskúma technickú dokumentáciu pod¾a
bodu 3.1. tretieho odseku písm. a) s cie¾om overi schopnos výrobcu urèi prísluné poiadavky tohto nariadenia vlády a vykona potrebné preskúania na úèely zabezpeèenia súladu bezpeènostnej èasti do výahu s týmito
poiadavkami.
Notifikovaná osoba písomne oznámi výrobcovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.
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3.4. Výrobca plní povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému zabezpeèenia kvality a udriava ho, aby bol stále
primeraný a úèinný.
3.5. Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém zabezpeèenia kvality, o vetkých zamý¾aných
zmenách systému zabezpeèenia kvality.
Notifikovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, èi pozmenený systém zabezpeèenia kvality naïalej
spåòa poiadavky uvedené v bode 3.2. alebo èi je potrebné opätovné posúdenie.
Notifikovaná osoba písomne oznámi výrobcovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.
4.

Doh¾ad notifikovanou osobou

4.1. Cie¾om doh¾adu notifikovanou osobou je zabezpeèi, aby výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému zabezpeèenia kvality.
4.2. Na úèely doh¾adu výrobca umoní notifikovanej osobe prístup do priestorov vykonávania výstupnej kontroly,
skúania a skladovania a poskytne jej potrebné informácie, najmä
a) dokumentáciu systému zabezpeèenia kvality,
b) technickú dokumentáciu,
c) záznamy o kvalite, najmä správy o kontrolách, výsledky skúok, kalibraèné údaje a správy o kvalifikácii prísluných zamestnancov.
4.3. Notifikovaná osoba pravidelne vykonáva audit s cie¾om zabezpeèi, aby výrobca udriaval a uplatòoval systém
zabezpeèenia kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite.
4.4. Notifikovaná osoba môe vykonáva neohlásené návtevy priestorov výrobcu, v ktorých sa vykonáva výstupná
kontrola a skúky bezpeènostných èastí do výahov.
Poèas týchto návtev môe notifikovaná osoba vykona skúky alebo ich necha vykona s cie¾om skontrolova
riadne fungovanie systému zabezpeèenia kvality.
Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu o návteve a protokol o skúke, ak bola vykonaná.
5.

Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

5.1. Výrobca umiestni na kadú jednotlivú bezpeènostnú èas do výahu, ktorá spåòa podmienky uvedené v prvom
bode, oznaèenie CE a na zodpovednos notifikovanej osoby jej identifikaèné èíslo.
5.2. Výrobca vydá pre bezpeènostnú èas do výahu EÚ vyhlásenie o zhode, ktorého kópiu uchováva k dispozícii pre
orgán doh¾adu desa rokov od uvedenia bezpeènostnej èasti do výahu na trh.
6.

Výrobca uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu desa rokov od uvedenia bezpeènostnej èasti do výahu na trh
a) technickú dokumentáciu pod¾a bodu 3.1. tretieho odseku písm. a),
b) dokumentáciu pod¾a bodu 3.1. tretieho odseku písm. b),
c) informácie o zmene pod¾a bodu 3.5.,
d) rozhodnutia a správy notifikovanej osoby pod¾a bodov 3.5., 4.3. a 4.4.

7.

Notifikovaná osoba informuje úrad o rozhodnutiach o schválení systému zabezpeèenia kvality, ktoré vydala alebo odòala, a na poiadanie poskytuje úradu zoznam pozastavených rozhodnutí o schválení systému zabezpeèenia kvality alebo obmedzených rozhodnutí o schválení systému zabezpeèenia kvality a zoznam rozhodnutí, ktorými zamietla vyda rozhodnutie o schválení systému zabezpeèenia kvality.
Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o rozhodnutiach o schválení systému zabezpeèenia
kvality, ktoré odòala alebo ktorým pozastavila platnos, a o rozhodnutiach, ktorými zamietla vyda rozhodnutie
o schválení systému zabezpeèenia kvality, a na poiadanie ich informuje o rozhodnutiach o schválení systému
zabezpeèenia kvality, ktoré vydala.
Notifikovaná osoba na poiadanie poskytuje Európskej komisii a prísluným orgánom èlenských tátov kópiu
rozhodnutia o schválení systému zabezpeèenia kvality, ktoré vydala.

8.

Splnomocnený zástupca
Povinnosti výrobcu ustanovené v bodoch 3.1., 3.5., piatom a iestom bode môe v mene výrobcu a na jeho zodpovednos plni jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.
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Príloha è. 7
k nariadeniu vlády è. 235/2015 Z. z.

ZHODA ZALOENÁ NA ÚPLNOM ZABEZPEÈENÍ
KVALITY BEZPEÈNOSTNEJ ÈASTI DO VÝAHU
(Modul H)

1.

Zhoda zaloená na úplnom zabezpeèení kvality bezpeènostnej èasti do výahu je tou èasou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba posudzuje výrobcov úplný systém zabezpeèenia kvality s cie¾om zabezpeèi, aby bezpeènostná èas do výahu bola navrhnutá, vyrobená, skontrolovaná a odskúaná, aby spåòala uplatnite¾né základné bezpeènostné poiadavky a umonila výahu, do ktorého sa riadne namontuje, splni základné
bezpeènostné poiadavky.

2.

Povinnosti výrobcu
Výrobca pouíva schválený úplný systém zabezpeèenia kvality pre návrh, výrobu, výstupnú kontrolu a skúanie
bezpeènostnej èasti do výahu pod¾a tretieho bodu a podrobuje sa doh¾adu pod¾a tvrtého bodu.

3.

Úplný systém zabezpeèenia kvality

3.1. Výrobca podáva iados o posúdenie úplného systému zabezpeèenia kvality jednej notifikovanej osobe, ktorú si
zvolí.
iados obsahuje
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak iados
podáva splnomocnený zástupca,
b) písomné vyhlásenie o tom, e tá istá iados nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c) prísluné informácie o bezpeènostných èastiach do výahov, ktoré sa majú vyrobi,
d) presné urèenie miesta, kde sa bezpeènostná èas do výahu navrhuje, vyrába, kontroluje a skúa.
Prílohou k iadosti je
a) technická dokumentácia pod¾a prílohy è. 4 èasti A tretieho bodu bezpeènostnej èasti do výahu, ktorá sa má
vyrobi,
b) dokumentácia úplného systému zabezpeèenia kvality.
3.2. Úplný systém zabezpeèenia kvality zabezpeèí súlad bezpeènostnej èasti do výahu s podmienkami uvedenými
v prvom bode. Vetky prvky, poiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom v písomne vypracovaných zásadách, postupoch a návodoch. Dokumentácia úplného systému zabezpeèenia kvality musí umoni jednotný výklad programov, plánov, príruèiek a záznamov o kvalite.
Dokumentácia úplného systému zabezpeèenia kvality obsahuje najmä primeraný opis
a) cie¾ov kvality,
b) organizaènej truktúry, povinností a právomocí manamentu týkajúcich sa návrhu a kvality bezpeènostnej
èasti do výahu,
c) pecifikácií týkajúcich sa technického návrhu vrátane harmonizovaných noriem, ktoré sa pouijú, alebo
iných prísluných technických pecifikácií, ak sa prísluné harmonizované normy nepouijú alebo sa pouijú èiastoène, ktoré sa pouijú na zabezpeèenie splnenia podmienok uvedených v prvom bode,
d) metód kontroly a overovania návrhu, postupov a systematických opatrení, ktoré sa pouijú pri navrhovaní
bezpeènostnej èasti do výahu,
e) zodpovedajúcich metód, postupov a systematických opatrení, ktoré sa pouijú pri výrobe, kontrole kvality
a pri zabezpeèovaní kvality,
f) preskúmaní a skúok, ktoré sa budú vykonáva pred výrobou, poèas výroby a po výrobe vrátane èasových intervalov, v ktorých sa budú vykonáva,
g) záznamov o kvalite, najmä správ o kontrolách, výsledkov skúok, kalibraèných údajov a správ o kvalifikácii
prísluných zamestnancov,
h) prostriedkov monitorovania dosahovania poadovanej kvality návrhu a výrobku a úèinného prevádzkovania
úplného systému zabezpeèovania kvality.
3.3. Notifikovaná osoba posúdi úplný systém zabezpeèenia kvality a rozhodne, èi spåòa poiadavky uvedené v bode
3.2. Notifikovaná osoba predpokladá zhodu s týmito poiadavkami, ak úplný systém zabezpeèenia kvality je
v súlade s príslunou harmonizovanou normou.
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Èlenovia skupiny vykonávajúcej posúdenie úplného systému zabezpeèenia kvality majú skúsenosti v oblasti
systémov riadenia kvality a najmenej jeden èlen tejto skupiny má okrem znalostí základných bezpeènostných
poiadaviek aj skúsenosti s posudzovaním výahu.
Posúdenie úplného systému zabezpeèenia kvality zahàòa hodnotiacu návtevu priestorov výrobcu.
Skupina vykonávajúca posúdenie úplného systému zabezpeèenia kvality preskúma technickú dokumentáciu
pod¾a bodu 3.1. tretieho odseku písm. a) s cie¾om overi schopnos výrobcu urèi uplatnite¾né základné bezpeènostné poiadavky a vykona potrebné preskúania na úèely zabezpeèenia súladu bezpeènostnej èasti do výahov s týmito uplatnite¾nými základnými bezpeènostnými poiadavkami.
Notifikovaná osoba písomne oznámi výrobcovi a splnomocnenému zástupcovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.
3.4. Výrobca plní povinnosti vyplývajúce zo schváleného úplného systému zabezpeèenia kvality a udriava ho, aby
bol stále primeraný a úèinný.
3.5. Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila úplný systém zabezpeèenia kvality, o vetkých zamý¾aných zmenách úplného systému zabezpeèenia kvality.
Notifikovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, èi pozmenený úplný systém zabezpeèenia kvality naïalej spåòa poiadavky uvedené v bode 3.2. alebo èi je potrebné opätovné posúdenie.
Notifikovaná osoba písomne oznámi výrobcovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.
4.

Doh¾ad notifikovanou osobou

4.1. Cie¾om doh¾adu notifikovanou osobou je zabezpeèi, aby výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného úplného systému zabezpeèenia kvality.
4.2. Na úèely doh¾adu výrobca umoní notifikovanej osobe prístup do priestorov, kde sa bezpeènostná èas do výahu navrhuje, do výrobných priestorov, priestorov na vykonávanie kontrol a skúok, ako aj do skladovacích priestorov a poskytne jej potrebné informácie, najmä
a) dokumentáciu úplného systému zabezpeèenia kvality,
b) záznamy o kvalite pre èas úplného systému zabezpeèenia kvality týkajúcu sa návrhu, najmä výsledky analýz, výpoètov a skúok,
c) technickú dokumentáciu vyrobených bezpeènostných èastí do výahov,
d) záznamy o kvalite týkajúce sa výrobnej èasti úplného systému zabezpeèenia kvality, najmä správy o kontrolách, výsledky skúok, kalibraèné údaje a správy o kvalifikácii prísluných zamestnancov.
4.3. Notifikovaná osoba pravidelne vykonáva audit s cie¾om zabezpeèi, aby výrobca udriaval a uplatòoval úplný
systém zabezpeèenia kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite.
4.4. Notifikovaná osoba môe vykonáva neohlásené návtevy priestorov výrobcu. Poèas týchto návtev môe notifikovaná osoba vykona skúky alebo ich necha vykona s cie¾om skontrolova riadne fungovanie úplného systému zabezpeèenia kvality. Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu o návteve a protokol o skúke, ak bola
vykonaná.
5.

Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

5.1. Výrobca umiestni na kadú jednotlivú bezpeènostnú èas do výahu, ktorá spåòa podmienky uvedené v prvom
bode, oznaèenie CE a na zodpovednos notifikovanej osoby jej identifikaèné èíslo.
5.2. Výrobca vydá pre bezpeènostnú èas do výahu EÚ vyhlásenie o zhode, ktorého kópiu uchováva k dispozícii pre
orgán doh¾adu desa rokov od uvedenia bezpeènostnej èasti do výahu na trh.
6.

Výrobca uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu desa rokov od uvedenia bezpeènostnej èasti do výahu na trh
a) technickú dokumentáciu pod¾a bodu 3.1. tretieho odseku písm. a),
b) dokumentáciu pod¾a bodu 3.1. tretieho odseku písm. b),
c) informácie o zmene pod¾a bodu 3.5.,
d) rozhodnutia a správy notifikovanej osoby pod¾a bodov 3.5., 4.3. a 4.4.

7.

Notifikovaná osoba informuje úrad o rozhodnutiach o schválení úplného systému zabezpeèenia kvality, ktoré
vydala alebo odòala, a na poiadanie poskytuje úradu zoznam pozastavených rozhodnutí o schválení úplného
systému zabezpeèenia kvality alebo obmedzených rozhodnutí o schválení úplného systému zabezpeèenia kvality a zoznam rozhodnutí, ktorými zamietla vyda rozhodnutie o schválení úplného systému zabezpeèenia kvality.
Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o rozhodnutiach o schválení úplného systému zabezpeèenia kvality, ktoré odòala alebo ktorým pozastavila platnos, a o rozhodnutiach, ktorými zamietla vyda rozhodnutie o schválení úplného systému zabezpeèenia kvality, a na poiadanie ich informuje o rozhodnutiach
o schválení úplného systému zabezpeèenia kvality, ktoré vydala.
Notifikovaná osoba uchováva kópiu rozhodnutia o schválení, ktoré vydala, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou 15 rokov odo dòa ich vydania.
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Notifikovaná osoba na poiadanie poskytuje Európskej komisii a prísluným orgánom èlenských tátov kópiu
rozhodnutia o schválení úplného systému zabezpeèenia kvality, ktoré vydala.
8.

Splnomocnený zástupca
Povinnosti výrobcu ustanovené v bodoch 3.1., 3.5., piatom a iestom bode môe v mene výrobcu a na jeho zodpovednos plni splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.
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Príloha è. 8
k nariadeniu vlády è. 235/2015 Z. z.

ZHODA ZALOENÁ NA OVERENÍ JEDNOTLIVÉHO VÝAHU
(Modul G)

1.

Zhoda zaloená na overení jednotlivého výahu je postupom posudzovania zhody, ktorým notifikovaná osoba posudzuje súlad výahu s uplatnite¾nými základnými bezpeènostnými poiadavkami.

2.

Povinnosti dodávate¾a

2.1. Dodávate¾ prijme opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpeèil súlad
výahu s uplatnite¾nými základnými bezpeènostnými poiadavkami.
2.2. Dodávate¾ podáva iados o overenie jednotlivého výahu jednej notifikovanej osobe, ktorú si zvolí.
iados obsahuje
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania dodávate¾a alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak iados
podáva splnomocnený zástupca,
b) písomné vyhlásenie o tom, e tá istá iados nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c) presné urèenie miesta, kde sa výah namontuje.
Prílohou k iadosti je technická dokumentácia.
3.

Technická dokumentácia musí umoni posúdi súlad výahu s uplatnite¾nými základnými bezpeènostnými poiadavkami.
Technická dokumentácia obsahuje najmenej
a) opis výahu,
b) kontrukèné výkresy a schémy a výrobné výkresy a schémy,
c) vysvetlenia potrebné na pochopenie výkresov a schém pod¾a písmena b) a pouívanie výahu,
d) zoznam uplatnite¾ných základných bezpeènostných poiadaviek,
e) zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo èiastoène, a ak sa harmonizované normy neuplatnili, opisy rieení prijatých na zabezpeèenie súladu výahu so základnými bezpeènostnými poiadavkami, a zoznam ïalích uplatnených technických pecifikácií; ak sa harmonizované normy uplatnili èiastoène, pecifikujú sa èasti, ktoré boli uplatnené,
f) kópie certifikátov EÚ skúky typu bezpeènostných èastí zabudovaných do výahu,
g) výsledky výpoètov týkajúcich sa návrhu vykonaných dodávate¾om alebo pre neho,
h) protokoly o skúkach,
i) kópiu návodu pod¾a prílohy è. 1 bodu 6.2.

4.

Overenie
Notifikovaná osoba posúdi technickú dokumentáciu a výah a vykoná skúky pod¾a príslunej harmonizovanej
normy alebo ekvivalentné skúky na zabezpeèenie súladu výahu s uplatnite¾nými základnými bezpeènostnými
poiadavkami. Vykonajú sa najmenej skúky pod¾a prílohy è. 5 bodu 3.3.
Notifikovaná osoba vydá certifikát zhody, ak výah spåòa základné bezpeènostné poiadavky.
Notifikovaná osoba vyplní prísluné údaje v knihe výahu pod¾a prílohy è. 1 bodu 6.2.
Ak notifikovaná osoba nevydá certifikát zhody, uvedie podrobné odôvodnenie spolu s nápravnými opatreniami,
ktoré sa majú prija. O opätovné overenie jednotlivého výahu dodávate¾ poiada tú istú notifikovanú osobu.
Notifikovaná osoba na poiadanie poskytuje Európskej komisii a prísluným orgánom èlenských tátov kópiu
certifikátu zhody.

5.

Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

5.1. Dodávate¾ umiestni v kabíne kadého výahu, ktorý spåòa základné bezpeènostné poiadavky, oznaèenie CE
a na zodpovednos notifikovanej osoby jej identifikaèné èíslo za oznaèenie CE.
5.2. Dodávate¾ vydá pre kadý výah písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktorého kópiu uchováva k dispozícii pre orgán
doh¾adu desa rokov od uvedenia výahu na trh. Dodávate¾ sprístupní na poiadanie kópiu EÚ vyhlásenia o zhode orgánu doh¾adu.
6.

Dodávate¾ uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu kópiu certifikátu zhody spolu s technickou dokumentáciou
desa rokov od uvedenia výahu na trh.
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Splnomocnený zástupca
Povinnosti dodávate¾a ustanovené v bode 2.2. a iestom bode môe v jeho mene a na jeho zodpovednos plni splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.
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Príloha è. 9
k nariadeniu vlády è. 235/2015 Z. z.

ZHODA S TYPOM ZALOENÁ NA NÁHODNEJ
KONTROLE BEZPEÈNOSTNEJ ÈASTI DO VÝAHU
(Modul C 2)

1.

Zhoda s typom zaloená na náhodnej kontrole je tou èasou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná
osoba vykonáva kontrolu bezpeènostnej èasti do výahu s cie¾om zabezpeèi, aby bola v zhode so schváleným typom uvedeným v certifikáte EÚ skúky typu, spåòala uplatnite¾né základné bezpeènostné poiadavky a umoòovala výahu, do ktorého sa riadne namontuje, spåòa základné bezpeènostné poiadavky.

2.

Výroba
Výrobca prijme opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpeèil súlad vyrábaných bezpeènostných èastí do výahov s podmienkami uvedenými v prvom bode.

3.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca podáva iados o vykonanie náhodnej kontroly jednej notifikovanej
osobe, ktorú si zvolí.
iados obsahuje
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak iados
podáva splnomocnený zástupca,
b) písomné vyhlásenie o tom, e tá istá iados nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c) prísluné informácie o bezpeènostných èastiach do výahov, ktoré sú vyrobené,
d) presné urèenie miesta, kde mono odobra vzorku bezpeènostnej èasti do výahu.

4.

Notifikovaná osoba vykoná alebo nechá vykona kontrolu bezpeènostnej èasti do výahu v náhodných èasových
intervaloch. Notifikovaná osoba preskúma primeranú vzorku hotových bezpeènostných èastí do výahov, ktorú
odoberie na mieste, vykoná skúky pod¾a prísluných harmonizovanými noriem alebo pod¾a iných prísluných
technických pecifikácií a skontroluje súlad bezpeènostnej èasti do výahu s podmienkami uvedenými v prvom
bode. Ak notifikovaná osoba zistí, e jedna alebo viac kontrolovaných bezpeènostných èastí do výahov nespåòa
podmienky uvedené v prvom bode, prijme prísluné opatrenia.
Notifikovaná osoba oprávnená na výkon náhodnej kontroly dohodne podrobnosti postupu, ktoré sa musia vzia
do úvahy pri náhodnej kontrole bezpeènostných èastí do výahov, prièom sa berie zrete¾ na základné charakteristiky bezpeènostných èastí do výahov.
Notifikovaná osoba vydá certifikát zhody s typom na základe vykonaného preskúmania a skúky.
Notifikovaná osoba na poiadanie poskytne Európskej komisii a prísluným orgánom èlenských tátov kópiu
certifikátu zhody s typom.

5.

Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

5.1. Výrobca umiestni na kadú jednotlivú bezpeènostnú èas do výahu, ktorá spåòa podmienky uvedené v prvom
bode, oznaèenie CE a na zodpovednos notifikovanej osoby jej identifikaèné èíslo.
5.2. Výrobca vydá pre bezpeènostnú èas do výahu EÚ vyhlásenie o zhode, ktorého kópiu uchováva k dispozícii pre
orgán doh¾adu desa rokov od uvedenia bezpeènostnej èasti do výahu na trh.
6.

Splnomocnený zástupca
Splnomocnený zástupca neplní povinnosti výrobcu ustanovené v druhom bode.
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Príloha è. 10
k nariadeniu vlády è. 235/2015 Z. z.

ZHODA S TYPOM ZALOENÁ NA ZABEZPEÈENÍ KVALITY VÝAHU
(Modul E)

1.

Zhoda s typom zaloená na zabezpeèení kvality výahu je tou èasou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba posudzuje dodávate¾ov systém zabezpeèenia kvality výahu s cie¾om zabezpeèi, aby namontovaný výah bol v zhode so schváleným typom uvedeným v certifikáte EÚ skúky typu alebo s výahom navrhnutým a vyrobeným dodávate¾om v rámci úplného systému zabezpeèenia kvality pod¾a prílohy è. 11 a spåòal
uplatnite¾né základné bezpeènostné poiadavky.

2.

Povinnosti dodávate¾a
Dodávate¾ pouíva schválený systém zabezpeèenia kvality pre závereènú inpekciu a skúky výahu pod¾a
tretieho bodu a podrobuje sa doh¾adu pod¾a tvrtého bodu.

3.

Systém zabezpeèenia kvality

3.1.

Dodávate¾ podáva iados o posúdenie systému zabezpeèenia kvality jednej notifikovanej osobe, ktorú si zvolí.
iados obsahuje
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania dodávate¾a alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak iados podáva splnomocnený zástupca,
b) písomné vyhlásenie o tom, e tá istá iados nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c) prísluné informácie o výahu, ktorý sa má namontova.
Prílohou k iadosti je
a) technická dokumentácia výahu, ktorý sa má namontova,
b) dokumentácia systému zabezpeèenia kvality.

3.2.

V rámci systému zabezpeèenia kvality sa skontroluje kadý výah a vykonajú sa skúky pod¾a prísluných
harmonizovaných noriem alebo ekvivalentné skúky na zabezpeèenie súladu výahu s uplatnite¾nými základnými bezpeènostnými poiadavkami.
Vetky prvky, poiadavky a opatrenia prijaté dodávate¾om sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným
spôsobom v písomne vypracovaných zásadách, postupoch a návodoch. Dokumentácia systému zabezpeèenia
kvality musí umoni jednotný výklad programov, plánov, príruèiek a záznamov o kvalite.
Dokumentácia systému zabezpeèenia kvality obsahuje najmä primeraný opis
a) cie¾ov kvality,
b) organizaènej truktúry, povinností a právomocí manamentu týkajúcich sa kvality výahu,
c) preskúmaní a skúok, ktoré sa budú vykonáva pred uvedením na trh, najmenej skúok pod¾a prílohy è. 5
bodu 3.3.,
d) prostriedkov na monitorovanie úèinného pouívania systému zabezpeèenia kvality,
e) záznamov o kvalite, najmä správ o kontrolách, výsledkov skúok, kalibraèných údajov a správ o kvalifikácii
prísluných zamestnancov.

3.3.

Notifikovaná osoba posúdi systém zabezpeèenia kvality a rozhodne, èi spåòa poiadavky uvedené v bode 3.2.
Notifikovaná osoba predpokladá zhodu s týmito poiadavkami, ak systém zabezpeèenia kvality je v súlade
s príslunou harmonizovanou normou.
Najmenej jeden èlen skupiny vykonávajúcej posúdenie systému zabezpeèenia kvality má okrem znalostí základných bezpeènostných poiadaviek aj skúsenosti s posudzovaním technológie výahov.
Posúdenie systému zabezpeèenia kvality zahàòa hodnotiacu návtevu priestorov dodávate¾a a návtevu miesta montáe.
Notifikovaná osoba písomne oznámi dodávate¾ovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.

3.4.

Dodávate¾ plní povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému zabezpeèenia kvality a udriava ho, aby bol
stále primeraný a úèinný.

3.4.1. Dodávate¾ informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém zabezpeèenia kvality, o vetkých zamý¾aných zmenách systému zabezpeèenia kvality.
3.4.2. Notifikovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, èi pozmenený systém zabezpeèenia kvality naïalej
spåòa poiadavky uvedené v bode 3.2. alebo èi je potrebné opätovné posúdenie.
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Notifikovaná osoba písomne oznámi dodávate¾ovi a splnomocnenému zástupcovi výsledky posúdenia spolu
s odôvodnením.
Notifikovaná osoba umiestni alebo nechá umiestni svoje identifikaèné èíslo za oznaèenie CE v súlade s § 18
a 19.
4.

Doh¾ad notifikovanou osobou

4.1.

Cie¾om doh¾adu notifikovanou osobou je zabezpeèi, aby dodávate¾ riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo
schváleného systému zabezpeèenia kvality.

4.2.

Na úèely doh¾adu dodávate¾ umoní notifikovanej osobe prístup do priestorov, kde sa vykonáva montá, kontroly a skúky a poskytne jej potrebné informácie, najmä
a) dokumentáciu systému zabezpeèenia kvality,
b) technickú dokumentáciu,
c) záznamy o kvalite, najmä správy o kontrolách, výsledky skúok, kalibraèné údaje a správy o kvalifikácii
prísluných zamestnancov.

4.3.

Notifikovaná osoba pravidelne vykonáva audit s cie¾om zabezpeèi, aby dodávate¾ udriaval a uplatòoval systém zabezpeèenia kvality, a dodávate¾ovi odovzdáva správu o audite.

4.4.

Notifikovaná osoba môe vykonáva neohlásené návtevy miesta montáe výahu. Poèas týchto návtev môe
notifikovaná osoba vykona skúky alebo ich necha vykona s cie¾om skontrolova riadne fungovanie systému zabezpeèenia kvality a výahu. Notifikovaná osoba odovzdá dodávate¾ovi správu o návteve a protokol
o skúke, ak bola vykonaná.

5.

Dodávate¾ uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu desa rokov od uvedenia výahu na trh
a) technickú dokumentáciu pod¾a bodu 3.1. tretieho odseku písm. a),
b) dokumentáciu pod¾a bodu 3.1. tretieho odseku písm. b),
c) informácie o zmene pod¾a bodu 3.4.1.,
d) rozhodnutia a správy notifikovanej osoby pod¾a bodov 3.4.2., 4.3. a 4.4.

6.

Notifikovaná osoba informuje úrad o rozhodnutiach o schválení systému zabezpeèenia kvality, ktoré vydala
alebo odòala, a na poiadanie poskytuje úradu zoznam pozastavených rozhodnutí o schválení systému zabezpeèenia kvality alebo obmedzených rozhodnutí o schválení systému zabezpeèenia kvality a zoznam rozhodnutí, ktorými zamietla vyda rozhodnutie o schválení systému zabezpeèenia kvality.
Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o rozhodnutiach o schválení systému zabezpeèenia
kvality, ktoré odòala alebo ktorým pozastavila platnos, a o rozhodnutiach, ktorými zamietla vyda rozhodnutie o schválení systému zabezpeèenia kvality, a na poiadanie ich informuje o rozhodnutiach o schválení systému zabezpeèenia kvality, ktoré vydala.
Notifikovaná osoba na poiadanie poskytuje Európskej komisii a prísluným orgánom èlenských tátov kópiu
rozhodnutia o schválení systému zabezpeèenia kvality, ktoré vydala.

7.

Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

7.1.

Dodávate¾ umiestni v kabíne kadého výahu, ktorý spåòa základné bezpeènostné poiadavky, oznaèenie CE
a na zodpovednos notifikovanej osoby jej identifikaèné èíslo za oznaèenie CE.

7.2.

Dodávate¾ vydá pre kadý výah EÚ vyhlásenie o zhode, ktorého kópiu uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu desa rokov od uvedenia výahu na trh. Dodávate¾ sprístupní na poiadanie kópiu EÚ vyhlásenia o zhode
orgánu doh¾adu.

8.

Splnomocnený zástupca
Povinnosti dodávate¾a ustanovené v bodoch 3.1., 3.4.1., piatom a siedmom bode môe v jeho mene a na jeho
zodpovednos plni splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.
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Príloha è. 11
k nariadeniu vlády è. 235/2015 Z. z.

ZHODA ZALOENÁ NA ÚPLNOM ZABEZPEÈENÍ KVALITY VÝAHU
A PRESKÚMANÍ NÁVRHU VÝAHU
(Modul H 1)

1.

Zhoda zaloená na úplnom zabezpeèení kvality výahu a preskúmaní návrhu výahu je postupom posudzovania zhody, ktorým notifikovaná osoba posudzuje dodávate¾ov úplný systém zabezpeèenia kvality, a ak je to
potrebné, preskúmava návrh výahu s cie¾om zabezpeèi, aby namontovaný výah spåòal uplatnite¾né základné bezpeènostné poiadavky.

2.

Povinnosti dodávate¾a
Dodávate¾ pouíva schválený úplný systém zabezpeèenia kvality pre návrh, výrobu, skladanie, montá, výstupnú kontrolu a skúanie výahu pod¾a tretieho bodu a podrobuje sa doh¾adu pod¾a tvrtého bodu. Primeranos technického návrhu výahu sa preskúma v súlade s bodom 3.3.

3.

Úplný systém zabezpeèenia kvality

3.1.

Dodávate¾ podáva iados o posúdenie úplného systému zabezpeèenia kvality jednej notifikovanej osobe, ktorú si zvolí.
iados obsahuje
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania dodávate¾a alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak iados podáva splnomocnený zástupca,
b) písomné vyhlásenie o tom, e tá istá iados nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c) prísluné informácie o výahu, ktorý sa má namontova, najmä informácie umoòujúce pochopi súvislos
medzi návrhom a funkciou výahu.
Prílohou k iadosti je
a) technická dokumentácia pod¾a prílohy è. 4 èasti B tretieho bodu,
b) dokumentácia úplného systému zabezpeèenia kvality.

3.2.

Úplný systém zabezpeèenia kvality zabezpeèí zhodu výahu s uplatnite¾nými základnými bezpeènostnými poiadavkami. Vetky prvky, poiadavky a opatrenia prijaté dodávate¾om sa zdokumentujú systematickým
a usporiadaným spôsobom v písomne vypracovaných zásadách, postupoch a návodoch. Dokumentácia úplného systému zabezpeèenia kvality musí umoni jednotný výklad programov, plánov, príruèiek a záznamov
o kvalite.
Dokumentácia úplného systému zabezpeèenia kvality obsahuje najmä primeraný opis
a) cie¾ov kvality,
b) organizaènej truktúry, povinností a právomocí manamentu týkajúcich sa návrhu a kvality výahu,
c) pecifikácií týkajúcich sa technického návrhu vrátane harmonizovaných noriem, ktoré sa pouijú, alebo
iných prísluných technických pecifikácií, ak sa prísluné harmonizované normy nepouijú alebo sa pouijú èiastoène, ktoré sa pouijú na zabezpeèenie splnenia uplatnite¾ných základných bezpeènostných poiadaviek,
d) metód kontroly a overovania návrhu, postupov a systematických opatrení, ktoré sa pouijú pri navrhovaní
výahu,
e) kontrol a skúok, ktoré sa vykonajú pri preberaní dodávok materiálu, èastí a podzostáv,
f) zodpovedajúcich metód, postupov a systematických opatrení, ktoré sa pouijú pri skladaní, montái, kontrole kvality a pri zabezpeèovaní kvality,
g) preskúmaní a skúok, ktoré sa budú vykonáva pred montáou, najmä kontroly podmienok montáe
v achte a v priestore strojového vybavenia, poèas montáe a po montái, najmenej skúok pod¾a prílohy
è. 5 bodu 3.3.,
h) záznamov o kvalite, najmä správ o kontrolách, výsledkov skúok, kalibraèných údajov a správ o kvalifikácii
prísluných zamestnancov,
i) prostriedkov monitorovania dosahovania poadovanej kvality výahu, montáe a úèinného poívania úplného systému zabezpeèenia kvality.

3.3.

Preskúmanie návrhu

3.3.1. Ak návrh nie je v súlade s harmonizovanými normami, notifikovaná osoba zistí, èi návrh spåòa základné bezpeènostné poiadavky, a ak spåòa, vydá dodávate¾ovi certifikát EÚ preskúmania návrhu, v ktorom uvedie rozsah platnosti certifikátu a podrobnosti potrebné na identifikáciu schváleného návrhu.
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3.3.2. Ak návrh nespåòa uplatnite¾né základné bezpeènostné poiadavky, notifikovaná osoba nevydá certifikát EÚ
preskúmania návrhu a informuje o tom dodávate¾a s podrobným odôvodnením.
Notifikovaná osoba má poznatky o vetkých zmenách v súvislosti so veobecne uznávaným stavom, ktoré naznaèujú, e schválený návrh u nemôe spåòa základné bezpeènostné poiadavky, a urèí, èi tieto zmeny vyadujú ïalie preskúmanie; ak je toto preskúmanie potrebné, notifikovaná osoba informuje dodávate¾a.
3.3.3. Dodávate¾ informuje notifikovanú osobu, ktorá vydala certifikát EÚ preskúmania návrhu, o vetkých zmenách schváleného návrhu, ktoré môu ovplyvni súlad so základnými bezpeènostnými poiadavkami alebo
s podmienkami platnosti certifikátu. Tieto zmeny si vyadujú dodatoèné schválenie notifikovanou osobou,
ktorá certifikát EÚ preskúmania návrhu vydala, vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu EÚ preskúmania
návrhu.
3.3.4. Notifikovaná osoba informuje úrad o certifikátoch EÚ preskúmania návrhu alebo ich dodatkoch, ktoré vydala
alebo odòala, a na poiadanie poskytuje úradu zoznam pozastavených certifikátov EÚ preskúmania návrhu
alebo obmedzených certifikátov EÚ preskúmania návrhu a ich dodatkov, ktoré vydala, a zoznam rozhodnutí,
ktorými zamietla vyda certifikát EÚ preskúmania návrhu.
Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch EÚ preskúmania návrhu a ich dodatkoch, ktoré odòala alebo ktorým pozastavila platnos alebo obmedzila rozsah, a o rozhodnutiach, ktorými zamietla vyda certifikát EÚ preskúmania návrhu, a na poiadanie ich informuje o certifikátoch EÚ preskúmania návrhu a ich dodatkoch, ktoré vydala.
Notifikovaná osoba na poiadanie poskytuje Európskej komisii, prísluným orgánom èlenských tátov
a ostatným notifikovaným osobám kópiu certifikátu EÚ preskúmania návrhu a jeho dodatkov. Notifikovaná
osoba na poiadanie poskytuje Európskej komisii a prísluným orgánom èlenských tátov kópiu technickej
dokumentácie a výsledkov preskúmaní, ktoré vykonala.
3.3.5. Dodávate¾ uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu kópiu certifikátu EÚ preskúmania návrhu, jeho príloh
a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou desa rokov od uvedenia výahov na trh.
3.4.

Posudzovanie úplného systému zabezpeèenia kvality
Notifikovaná osoba posúdi úplný systém zabezpeèenia kvality a rozhodne, èi spåòa poiadavky uvedené
v bode 3.2. Notifikovaná osoba predpokladá zhodu s týmito poiadavkami, ak úplný systém zabezpeèenia kvality je v súlade s príslunou harmonizovanou normou.
Najmenej jeden èlen skupiny vykonávajúcej posúdenie systému zabezpeèenia kvality má okrem znalostí základných bezpeènostných poiadaviek aj skúsenosti s posudzovaním technológie výahov.
Posúdenie úplného systému zabezpeèenia kvality zahàòa hodnotiacu návtevu priestorov dodávate¾a a návtevu miesta montáe.
Skupina vykonávajúca posúdenie úplného systému zabezpeèenia kvality preskúma technickú dokumentáciu
pod¾a bodu 3.1. tretieho odseku písm. a) s cie¾om overi schopnos dodávate¾a urèi uplatnite¾né základné
bezpeènostné poiadavky a vykona potrebné preskúania na úèely zabezpeèenia súladu výahu s týmito
uplatnite¾nými základnými bezpeènostnými poiadavkami.
Notifikovaná osoba písomne oznámi dodávate¾ovi a splnomocnenému zástupcovi výsledky posúdenia spolu
s odôvodnením.

3.5.

Dodávate¾ plní povinnosti vyplývajúce zo schváleného úplného systému zabezpeèenia kvality a udriava ho,
aby bol stále primeraný a úèinný.
Dodávate¾ informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila úplný systém zabezpeèenia kvality, o vetkých zamý¾aných zmenách úplného systému zabezpeèenia kvality. Notifikovaná osoba posúdi navrhované zmeny
a rozhodne, èi pozmenený úplný systém zabezpeèenia kvality naïalej spåòa poiadavky uvedené v bode 3.2.
alebo èi je potrebné opätovné posúdenie. Notifikovaná osoba písomne oznámi dodávate¾ovi a splnomocnenému zástupcovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.
Notifikovaná osoba umiestni alebo nechá umiestni svoje identifikaèné èíslo za oznaèenie CE v súlade s § 18
a 19.

4.

Doh¾ad notifikovanou osobou

4.1.

Cie¾om doh¾adu notifikovanou osobou je zabezpeèi, aby dodávate¾ riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo
schváleného úplného systému zabezpeèenia kvality.

4.2.

Na úèely doh¾adu dodávate¾ umoní notifikovanej osobe prístup do priestorov, kde sa výah navrhuje, do výrobných priestorov, priestorov na skladanie, montá, vykonávanie kontrol a skúok, ako aj do skladovacích
priestorov a poskytne jej potrebné informácie, najmä
a) dokumentáciu úplného systému zabezpeèenia kvality,
b) záznamy o kvalite pre èas úplného systému zabezpeèenia kvality týkajúcu sa návrhu, najmä výsledky analýz, výpoètov a skúok,
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c) záznamy o kvalite pre èas úplného systému zabezpeèenia kvality týkajúcu sa preberania dodávok a montáe, najmä správy o kontrolách, výsledky skúok, kalibraèné údaje a správy o kvalifikácii prísluných zamestnancov.
4.3.

Notifikovaná osoba pravidelne vykonáva audit s cie¾om zabezpeèi, aby dodávate¾ udriaval a uplatòoval úplný systém zabezpeèenia kvality, a dodávate¾ovi odovzdáva správu o audite.

4.4.

Notifikovaná osoba môe vykonáva neohlásené návtevy priestorov dodávate¾a alebo miesta montáe výahu. Poèas týchto návtev môe notifikovaná osoba vykona skúky alebo ich necha vykona s cie¾om skontrolova riadne fungovanie úplného systému zabezpeèenia kvality. Notifikovaná osoba odovzdá dodávate¾ovi
správu o návteve a protokol o skúke, ak bola vykonaná.

5.

Dodávate¾ uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu desa rokov od uvedenia výahu na trh
a) technickú dokumentáciu pod¾a bodu 3.1. tretieho odseku písm. a),
b) dokumentáciu pod¾a bodu 3.1. tretieho odseku písm. b),
c) informácie o zmene pod¾a bodu 3.5.,
d) rozhodnutia a správy notifikovanej osoby pod¾a bodov 3.5., 4.3. a 4.4.

6.

Notifikovaná osoba informuje úrad o rozhodnutiach o schválení úplného systému zabezpeèenia kvality, ktoré
vydala alebo odòala, a na poiadanie poskytuje úradu zoznam pozastavených rozhodnutí o schválení úplného
systému zabezpeèenia kvality alebo obmedzených rozhodnutí o schválení úplného systému zabezpeèenia
kvality a zoznam rozhodnutí, ktorými zamietla vyda rozhodnutie o schválení úplného systému zabezpeèenia
kvality.
Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o rozhodnutiach o schválení úplného systému zabezpeèenia kvality, ktoré odòala alebo ktorým pozastavila platnos, a o rozhodnutiach, ktorými zamietla vyda rozhodnutie o schválení úplného systému zabezpeèenia kvality, a na poiadanie ich informuje o rozhodnutiach o schválení úplného systému zabezpeèenia kvality, ktoré vydala.
Notifikovaná osoba uchováva kópiu rozhodnutia o schválení, ktoré vydala, jeho príloh a dodatkov spolu
s technickou dokumentáciou 15 rokov odo dòa ich vydania.
Notifikovaná osoba na poiadanie poskytuje Európskej komisii a prísluným orgánom èlenských tátov kópiu
rozhodnutia o schválení systému kvality, ktoré vydala.

7.

Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

7.1.

Dodávate¾ umiestni v kabíne kadého výahu, ktorý spåòa základné bezpeènostné poiadavky, oznaèenie CE
a na zodpovednos notifikovanej osoby jej identifikaèné èíslo za oznaèenie CE.

7.2.

Dodávate¾ vydá pre výah EÚ vyhlásenie o zhode, ktorého kópiu uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu desa rokov od uvedenia výahu na trh. Dodávate¾ sprístupní na poiadanie kópiu EÚ vyhlásenia o zhode orgánu
doh¾adu.

8.

Splnomocnený zástupca
Povinnosti dodávate¾a ustanovené v bodoch 3.1., 3.3.3., 3.3.5., piatom a siedmom bode môe v jeho mene a na
jeho zodpovednos plni splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.
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Príloha è. 12
k nariadeniu vlády è. 235/2015 Z. z.

ZHODA S TYPOM ZALOENÁ NA ZABEZPEÈENÍ KVALITY VÝROBY VÝAHU
(Modul D)

1.

Zhoda s typom zaloená na zabezpeèení kvality výroby výahu je tou èasou postupu posudzovania zhody,
ktorou notifikovaná osoba posudzuje dodávate¾ov úplný systém zabezpeèenia kvality výroby s cie¾om zabezpeèi, aby namontovaný výah bol v zhode so schváleným typom uvedeným v certifikáte EÚ skúky typu alebo
s výahom navrhnutým a vyrobeným dodávate¾om v rámci systému zabezpeèenia kvality pod¾a prílohy è. 11
a spåòal uplatnite¾né základné bezpeènostné poiadavky.

2.

Povinnosti dodávate¾a
Dodávate¾ pouíva schválený systém zabezpeèenia kvality pre výrobu, skladanie, montá, závereènú inpekciu a skúku výahu pod¾a tretieho bodu a podrobuje sa doh¾adu pod¾a tvrtého bodu.

3.

Systém zabezpeèenia kvality

3.1.

Dodávate¾ podáva iados o posúdenie systému zabezpeèenia kvality jednej notifikovanej osobe, ktorú si zvolí.
iados obsahuje
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania dodávate¾a alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak iados podáva splnomocnený zástupca,
b) písomné vyhlásenie o tom, e tá istá iados nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c) prísluné informácie o výahu, ktorý sa má namontova.
Prílohou k iadosti je
a) technická dokumentácia výahu, ktorý sa má namontova,
b) dokumentácia systému zabezpeèenia kvality.

3.2.

Systém zabezpeèenia kvality musí zabezpeèi, aby výah spåòal uplatnite¾né základné bezpeènostné poiadavky.
Vetky prvky, poiadavky a opatrenia prijaté dodávate¾om sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným
spôsobom v písomne vypracovaných zásadách, postupoch a návodoch.
Dokumentácia systému zabezpeèenia kvality musí umoni jednotný výklad programov, plánov, príruèiek
a záznamov o kvalite.
Dokumentácia systému zabezpeèenia kvality obsahuje najmä primeraný opis
a) cie¾ov kvality,
b) organizaènej truktúry, povinností a právomocí manamentu týkajúcich sa kvality výahu,
c) spôsobov, postupov a systematických opatrení, ktoré sa pouijú pri výrobe, kontrole kvality a zabezpeèovaní kvality,
d) preskúmaní a skúok, ktoré sa budú vykonáva pred montáou, poèas montáe a po montái,
e) záznamov o kvalite, najmä správ o kontrolách, výsledkov skúok, kalibraèných údajov a správ o kvalifikácii
prísluných zamestnancov,
f) prostriedkov na monitorovanie dosahovania poadovanej kvality výahu a úèinného pouívania systému
zabezpeèenia kvality výroby.

3.3.

Notifikovaná osoba posúdi systém zabezpeèenia kvality a rozhodne, èi spåòa poiadavky uvedené v bode 3.2.
Notifikovaná osoba predpokladá zhodu s týmito poiadavkami, ak systém zabezpeèenia kvality je v súlade
s príslunou harmonizovanou normou.
Najmenej jeden èlen skupiny vykonávajúcej posúdenie systému zabezpeèenia kvality má okrem znalostí základných bezpeènostných poiadaviek aj skúsenosti s posudzovaním technológie výahov.
Posúdenie systému zabezpeèenia kvality zahàòa hodnotiacu návtevu priestorov dodávate¾a a návtevu miesta montáe.
Notifikovaná osoba písomne oznámi dodávate¾ovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.

3.4.

Dodávate¾ plní povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému zabezpeèenia kvality a udriava ho, aby bol
stále primeraný a úèinný.

3.4.1. Dodávate¾ informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém zabezpeèenia kvality, o vetkých zamý¾aných zmenách systému zabezpeèenia kvality.
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3.4.2. Notifikovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, èi pozmenený systém zabezpeèenia kvality naïalej
spåòa poiadavky uvedené v bode 3.2. alebo èi je potrebné opätovné posúdenie.
Notifikovaná osoba písomne oznámi dodávate¾ovi a splnomocnenému zástupcovi výsledky posúdenia spolu
s odôvodnením.
Notifikovaná osoba umiestni alebo nechá umiestni svoje identifikaèné èíslo za oznaèenie CE v súlade s § 18 a
19.
4.

Doh¾ad notifikovanou osobu

4.1.

Cie¾om doh¾adu notifikovanou osobou je zabezpeèi, aby dodávate¾ riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo
schváleného systému zabezpeèenia kvality.

4.2.

Na úèely doh¾adu dodávate¾ umoní notifikovanej osobe prístup do priestorov, kde sa vykonáva výroba, kontrola, skladanie, montá, závereèná inpekcia, skúky, ako aj do skladovacích priestorov a poskytne jej potrebné informácie, najmä
a) dokumentáciu systému zabezpeèenia kvality,
b) technickú dokumentáciu,
c) záznamy o kvalite, najmä správy o kontrolách, výsledky skúok, kalibraèné údaje a správy o kvalifikácii
prísluných zamestnancov.

4.3.

Notifikovaná osoba pravidelne vykonáva audit s cie¾om zabezpeèi, aby dodávate¾ udriaval a uplatòoval systém zabezpeèenia kvality, a dodávate¾ovi odovzdáva správu o audite.

4.4.

Notifikovaná osoba môe vykonáva neohlásené návtevy u dodávate¾a. Poèas týchto návtev môe notifikovaná osoba vykona skúky alebo ich necha vykona s cie¾om skontrolova riadne fungovanie systému zabezpeèenia kvality. Notifikovaná osoba odovzdá dodávate¾ovi správu o návteve a protokol o skúke, ak bola vykonaná.

5.

Dodávate¾ uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu desa rokov od uvedenia výahu na trh
a) technickú dokumentáciu pod¾a bodu 3.1. tretieho odseku písm. a),
b) dokumentáciu pod¾a bodu 3.1. tretieho odseku písm. b),
c) informácie o zmene pod¾a bodu 3.4.1.,
d) rozhodnutia a správy notifikovanej osoby pod¾a bodov 3.4.2., 4.3. a 4.4.

6.

Notifikovaná osoba informuje úrad o rozhodnutiach o schválení systému zabezpeèenia kvality, ktoré vydala
alebo odòala, a na poiadanie poskytuje úradu zoznam pozastavených rozhodnutí o schválení systému zabezpeèenia kvality alebo obmedzených rozhodnutí o schválení systému zabezpeèenia kvality a zoznam rozhodnutí, ktorými zamietla vyda rozhodnutie o schválení systému zabezpeèenia kvality.
Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o rozhodnutiach o schválení systému zabezpeèenia
kvality, ktoré odòala alebo ktorým pozastavila platnos, a o rozhodnutiach, ktorými zamietla vyda rozhodnutie o schválení systému zabezpeèenia kvality, a na poiadanie ich informuje o rozhodnutiach o schválení systému zabezpeèenia kvality, ktoré vydala.
Notifikovaná osoba na poiadanie poskytuje Európskej komisii a prísluným orgánom èlenských tátov kópiu
rozhodnutia o schválení systému zabezpeèenia kvality, ktoré vydala.

7.

Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

7.1.

Dodávate¾ umiestni v kabíne kadého výahu, ktorý spåòa základné bezpeènostné poiadavky, oznaèenie CE
a na zodpovednos notifikovanej osoby jej identifikaèné èíslo za oznaèenie CE.

7.2.

Dodávate¾ vydá pre kadý výah EÚ vyhlásenie o zhode, ktorého kópiu uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu desa rokov od uvedenia výahu na trh. Dodávate¾ sprístupní na poiadanie kópiu EÚ vyhlásenia o zhode
orgánu doh¾adu.

8.

Splnomocnený zástupca
Povinnosti dodávate¾a ustanovené v bodoch 3.1., 3.4.1., piatom a siedmom bode môe v jeho mene a na jeho
zodpovednos plni splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.
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Príloha è. 13
k nariadeniu vlády è. 235/2015 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov
èlenských tátov týkajúcich sa výahov a bezpeènostných komponentov do výahov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ
L 96, 29. 3. 2014).

