Stavebné

bytové družstvo 1., Vojenská 14 , 040 01 Košice

Pracovná náplň dozorcu výťahu
Pracovná náplň dozorcu výťahu je stanovená v rozsahu podľa STN 27 4002, príloha
č.4, časť B. čl. 4, 5, 6, 7, 8, 9, ~O, ll.
SBD l, ma v súčasnej dobe 14 dozorcov výťahov. Každý z týchto dozorcov absolvoval
školenie na túto činnosť aje držiteľom osvedčenia vydaného podľa vyhlášky MPSVR
č.718/2002 Z.z. a STN 27 4002, príloha č 4. Osvedčenia sú uložené u výťahového technika.
Školenie dozorcov výťahov holo zrealizované
8.4.2009 firmou VlPE, ktorá má na túto
činnosť oprávnenie. V prípade, že samospráva bude chcieť zmeniť svojho dozorcu výťahu,
bude môcť tak urobiť za predpokladu, že nový dozorca výťahu bude riadne na túto činnosť
preškolený. Dozorca výťahu môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, telesne a zdravotne
spôsobilá
Povinnosti dozorcu výt'ahu
i

_

Vykonávať v stanovenom rozsahu pravidelné týždňové prehliadky výťahu, vykonanie
a výsledok prehliadky
s jednoznačným
rozhodnutím· o ďalšej použiteľnosti
výťahu
zaznamenať do knihy kontrol výťahu ( revíznej knihy)
Prísť čo najskôr po oznámení núdzového signálu a byť schopný núdzovým spôsobom
otvoriť a zavrieť šachtové dvere výťahu
Vyradiť s okamžitou platnosťou výťah z prevádzky, ak nastanú podmienky, ktoré
ohrozujú
bezpečnosť
osôb alebo majetku svojou nevyhovujúcou
prevádzkovou
spôsobilosťou,spôsobom
používania, obsluhy a údržby. Vyradenie sa vykoná vypnutím
hlavného vypínača, zavesením tabuľky" Nezapínnj" na páku hlavného vypínače, vyvesením
tabuľky " Mimo prevádzku" aspoň vo východzej stanici a zápisom do knihy výťahu
s podpisom a dátumom vykonania.
Dopravovať kabínu ručným pohonom po vypnutí hlavného vypinaca výťahu do
najbližšej stanice, ak obsadená kabína zastavila mimo otváracie pásmo. 7.novu zapnúť hlavný
vypínač smie len vtedy, ak došlo k zastaveniu po výpadku el. prúdu, nesprávnou
manipuláciou užívateľa a pod. Dopravovať kabínu ručným pohonom smie len za pomoci
s inou zaučenou osobou alebo osobami.
Hlásiť ihneď poruchu výťahu jeho prevádzkovateľovi a vykonať opatrenia v zmysle
č1.6, ak dôjde k ohrozeniu prevádzkovo u spôsobilosťou výťahu.
Uchovávať
šachtových dverí.
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Udržiavať poriadok v strojovni výťahu. Ak bol dozorca poučený a zacvičený na výkon
prác v zmysle č1.2, tak aj na kabíne výťahu a v priehlbni výťahu ( technická špina)

Oznamovať čo najskôr prevádzkovateľovi výťahu povinnosti, ktoré nie je schopný i len
prechodne vykonávať.
Vykonávať drobné práce, na ktoré bol
a vykonávať ich len so súhlasom prevádzkovateľa.

preukázateľným

Vykonávať týždenné prehliadky výťahu
spôsobilosti výťahu v nasledujúcom rozsahu:

Za

účelom

spôsobom

preverenia

zacvičcný

prevádzkovej

a) stav ohradenia výťahovej šachty a kabíny výťahu z dostupných miest.
b) funkciu šachtových dverí a dverných uzávierok, či sa kabína nerozijde pri neuzavretých
šachtových dverách a či sa nedajú šachtové dvere otvoriť, ak za nimi nie je kabína
výťahu.
c) funkciu nvládačových kombinácií v kabíne a staniciach výťahu.
d) správne zastavenie kabíny v staniciach a otvorenie a zatvorenie šachtových dverí.
e) predpísané osvetlenie nástupíšť, kabíny výťahu, strojovne včítane prístupu ajej riadne
uzatnknutie, uzatvorenie výťahového rozvádzača.
f) tesno sť prevodovej skrine.
g) správnu funkciu núdzového signálu, ovládača STOP, pripadne polohovej signalizácie.
h) čistotu a poriadok v strojovni výťahu.
i) stav všetkých viditeľných častí výťahu, hlavne nosných prostriedkov, brzdy výťahového
stroja, napnutie lana obmedzovača rýchlosti.
j) úplnosť vybavenia výťahu podľa STN 27 4 009 a srn 34 1340.
Vykonanie a výsledok každej kontroly s jednoznačným
rozhodnutím o ďalšej
použiteľnosti výťahu, dozorca zaznamená do knihy kontrol výťahu ( revíznej knihy).
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Vypracoval: Kisela MilOSlt4V1\i {[
V Košiciach dňa: 18.4.201,
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