
Cieľom seminára je poskytnúť základné informácie v oblasti bezpečnosti strojových 
zariadení vrátane príslušných noriem a zákonných požiadaviek, definovať rozsah zodpovednosti a predstaviť základné 
možnosti zabezpečenia strojových zariadení.

•  Smernice Europského parlamentu a rady 2006/42/ES – rozsah pôsobnosti smernice, proces uvádzania strojového 
zariadenia/neúplného strojového zariadenia na trh alebo do prevádzky – prehľad základných požiadaviek

•  Harmonizované normy – rozdelenie, základné normy pre bezpečnosť strojových zariadení
• Predstavenie normy STN EN ISO 12100 – posúdenie rizík a princípy znižovania rizík
• Techniky zabezpečenia strojového zariadenia a bezpečnostné komponenty
•  Predstavenie normy STN EN ISO 13849-1 – všeobecné zásady pre konštrukciu bezpečnostnej časti riadiacich systémov
• Ukážka bezpečnostného konceptu pre strojové zariadenia

Cena na osobu: 80 €

BEZPEČNOSŤ STROJOVÝCH ZARIADENÍ
Zameranie:

Obsah:

15. 3.

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov so základnými požiadavkami na bezpečnosť 
robotických pracovísk. Zameranie je predovšetkým na nebezpečenstvá spojené s prevádzkovaním robotických systémov, nakoľko 
sú obvykle odlišné od rizík pri bežných strojových zariadeniach a na bezpečnostné aspekty s ohľadom na vyššiu efektivitu zariadenia 
a jeho produktivitu. Oboznámite sa s príkladmi typických opatrení pre zníženie rizík.

• Praktická aplikácia normy STN EN ISO 10218-1 a 10218-2
•  Normy vzťahujúce sa k bezpečnosti prevádzky  

robotickej bunky
• Princípy ochranných opatrení a bezpečnostné technológie

•  Vyhľadávanie nebezpečenstva a rizík v robotických bunkách
• Bezpečný vstup do robotickej bunky
• Riadenie nebezpečných energií v robotickej bunke
• Typické opatrenia na zníženie rizík

BEZPEČNOSŤ ROBOTICKÝCH PRACOVÍSK
Zameranie:

Obsah:

29. 3.

Cena na osobu: 95 €

Pilz Slovakia s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit, tel.: +421 52 715 2601, technická podpora: +421 911 954 200,  
e-mail: info@pilz.sk, objednavky@pilz.sk, www.pilz.sk
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Cieľom workshopu je oboznámiť účastníkov s požiadavkami a aplikáciami 
programovateľných bezpečnostných systémov PNOZ multi a multi 2, v súvislosti s bezpečnosťou strojových zariadení. Školenie 
nepokrýva len legislatívne požiadavky, ale aj príklady praktického použitia a implementácie.

Cena na osobu: 145 €

• Základy legislatívy – STN EN ISO 13849-1
• Príčiny chýb v zapojení, princípy ich predchádzania
• Typy a popis jednotiek rady PNOZ multi

•  SOFTWARE PNOZ multi configurátor, detailný popis 
funkčných modulov

• Práca s jednotkou PNOZ multi, praktické príklady

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM PNOZ MULTI
Zameranie:

Obsah:

5. 4.

PILZ software PAScal počíta a overuje hlavné bezpečnostné parametre pre 
bezpečnostné funkcie podniku a strojových zariadení, úroveň vlastností (PL) a úroveň integrity bezpečnosti (SIL) na 
základe grafického znázornenia. Výsledok je porovnávaný s požadovanými vlastnosťami bezpečnostnej funkcie. Tento 
nástroj Vám zjednoduší systematické overenie zhody s požiadavkami noriem bez potreby študovať a vytvárať zložité 
matematické vzorce a výpočty.

Cena na osobu: 65 €

• Princípy a terminológie funkčnej bezpečnosti
•  Základný prehľad funkčnej bezpečnosti podľa normy 

STN EN ISO 13849-1 a STN EN 62061

•  Rôzne príklady výpočtov s použitím PAScal Safety 
Calculator softwaru

• Individuálne dotazy

KALKULÁCIA PL A SIL S POUŽITÍM PASCAL SOFTWARU V PRAXI
Zameranie:

Obsah:

6. 4.



ON-LINE SEMINÁRE, ŠKOLENIA, WORKSHOPY 2022

On-line školenia prebiehajú v českom jazyku prostredníctvom platformy TEAMS, ktorú nie je potrebné inštalovať ani kupovať si licenciu.
Školenia prebiehajú od 8:30 a sú rozdelené do 90–minútových blokov.
Všetky školiace materiály obdržíte v dostatočnom časovom predstihu pred samotným on-line školením, prostredníctvom e-mailu v PDF formáte.
Ceny sú uvádzané za osobu, bez DPH. Fakturácia po absolvovaní školenia.

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

PRIHLÁSTE SA NA ŠKOLENIE: objednavky@pilz.sk

Cieľom školenia je poskytnutie základných informácií o procese označenia CE strojových 
zariadení podľa smernice 2006/42/ES. Súčasne sa jedná o prípravné (nepovinné) školenie pre dvojdenný školiaci program 
„Certifikovaný expert v označení CE (CECE – Certified Expert in CE Marking)“, ktorý je zakončený certifikovanou skúškou.

• Prehľad o európskych smerniciach, vzťahujúcich sa na strojové zariadenia 
 – úvod k zákonnému rámcu v EU 
 – určenie smerníc a nariadení vzťahujúcich sa k označeniu CE 
 – úvod pre hlavné smernice týkajúce sa pracovného priestoru a výrobkov

• Úlohy výrobcov strojových zariadení, dovozcov, konštruktérov atď., vzhľadom k označeniu CE
•  Základné aspekty postupu označenia strojových zariadení označením CE podľa šesťkrokovej metódy  

(od určenia aplikovateľnej legislatívy až po umiestnenie označenia CE)
• Základné znalosti o stratégií posúdenia rizík a zníženie rizík v súvislosti s označením CE strojového zariadenia
• Základné informácie o normách, ich rozdelenie a použitie harmonizovaných noriem pri procese označenia CE

ZÁKLADY OZNAČENIA CE
Zameranie:

Obsah:

10. 5.

Cena na osobu: 330 €

Pilz Slovakia s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit, tel.: +421 52 715 2601, technická podpora: +421 911 954 200,  
e-mail: info@pilz.sk, objednavky@pilz.sk, www.pilz.sk

Radi pre Vás pripravíme spomínané školenia, alebo školenia na problematiku, ktorú konkrétne 
potrebujete riešiť, buď formou on-line alebo priamo u Vás.

Cieľom workshopu je praktická skúsenosť s vytvorením posúdenia rizík podľa 
požiadaviek normy STN EN ISO 12100. Posúdenie rizík je prvým krokom k zaisteniu bezpečnosti strojového zariadenia 
a zhody s požiadavkami príslušných smerníc a zákonov. Jedná sa o praktické ukážky používania metód hodnotenia rizík 
– pravdepodobnosť výskytu nebezpečnej udalosti, početnosť alebo doba vystavenia nebezpečenstvu, stupeň možného 
poranenia a počet osôb v ohrození.

• Legislatíva a normy vo vzťahu k posúdeniu rizík
• Postup identifikácie nebezpečenstva
• Postupy znižovania rizika v závislosti od životnej fázy stroja
• Definície nápravných opatrení

• Zníženie rizika a zvyškové riziko
•  Praktické cvičenie posúdenia rizík číselnou metódou 

(HRN) na pripravenom modeli strojového zariadenia  
s následným návrhom bezpečnostných opatrení

POSÚDENIE RIZÍK STROJOVÝCH ZARIADENÍ V PRAXI
Zameranie:

Obsah:

12. 4.

Cena na osobu: 95 €

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov so základnými požiadavkami na bezpečnosť 
kolaboratívnych robotických (HRC) aplikácií. Školenie poskytuje príklady typických opatrení pre zníženie rizík a zaistenie 
požiadaviek technickej špecifikácie ISO/TS 15066.

•  Úvod pre HRC aplikáciu – vysvetlenie základných pojmov, prehľad aplikovateľných noriem a technických špecifikácií pre HRC
• Popis štyroch metód pre zaistenie interakcie medzi človekom a robotom podľa ISO/TS 15066
• Bezpečnostné opatrenia pre jednotlivé metódy zaistenia interakcie medzi človekom a robotom
• Úvod do posúdenia rizík a zníženia rizík HRC aplikácií podľa požiadaviek príslušných noriem a technických špecifikácií
•  Validácia HRC aplikácie – overenie, kontrola bezpečnosti, identifikácia a vyhodnotenie kolíznych bodov  

(meranie síl a tlakov podľa ISO/TS 15066)

KOLABORATÍVNA ROBOTIKA – HRC
Zameranie:

Obsah:

26. 4.

Cena na osobu: 95 €


