
Na základe Odborného sta-

noviska k prevedeniu odbor-

nej spôsobilosti č. 

1920/2/2009 zo dňa 

11.5.2009 sme nanovo obno-

vili OPRÁVNENIE s evidenč-

ným číslom: 0078/2/2009 

na overovanie bezpečnost-

ných parametrov tvárniacich 

strojov v rozsahu: Výstrední-

kové lisy, Hydraulické lisy, 

Tabuľové noţnice, Trojvalco-

vé a štvorvalcové zakruţo-

vačky, Rovnačky, Ohýbačky, 

Buchary, Vretenové lisy, 

Pneumatické lisy.  

 

Jednou z najprogresívnejších 

a najčastejších výrobných 

technológií je tvárnenie ko-

vov. Tvárnením dostávajú 

výrobky poţadovaný tvar aj 

poţadované mechanické 

vlastnosti materiálu.  

Činnosť našej spoločnosti je 

zameraná práve na tieto 

stroje.  

Okrem toho naša spoločnosť 

v tomto roku rozbieha sluţby 

v oblasti bezpečnosti práce 

čím budete oboznámený v 

nasledovných článkoch. 

Spoločnosť s obchodným me-

nom CUNINKA PAVEL spol. s 

r. o. bola zaloţená zaklada-

teľskou listinou 16.12.1998. 

a nadviazala na činnosť za-

kladateľa spoločnosti pána 

Pavla Cuninku st. ktorý podni-

kal v danej oblasti na zákla-

de Ţivnostenského listu vyda-

ného 15.1.1992.  

Dňa 3 júna 1999 a 15 de-

cembra 1999 spoločnosť 

získala oprávnenia na vydá-

vanie certifikátov o overovaní 

bezpečnostných parametrov 

tvárniacich strojov v prevádz-

ke, stanovených STN 21 

0700.  

Po jeho nečakanom úmrtí v 

roku 2006 som sa ako jeden 

z dedičov rozhodol pokračo-

vať v činnosti spoločnosti. 

 

 

O nás 

Naše doterajšie činnosti 

1. Overovanie bezpeč-

nostných parametrov 

tvárniacich strojov v 

prevádzke podľa 

STN 21 0700.  

2. Nákup a predaj tvár-

niacich strojov 

3. Repasácia, moderni-

zácia, automatizácia 

strojov, návrh a kon-

štrukcia výrobných 

liniek v kooperácii 

FormEngineering s.r.o. 

4. Predaj ND k tvárnia-

cim strojom 

5. Technické prehliadky 

a opravy (špeciálne 

výstredníkové lisy z 

bývalého Šmeral 

Trnava dnes TOMA 

Industries s. r. o. (Lisy 

rady LEN, LENR, 

LENP,LENA a pod.) 

6. Revízie technických 

zariadení - sprostred-

kovane. 
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Ponuka služieb 



Povinnosťou prevádzkovate-

ľa tvárniacich strojov v pre-

vádzke je zabezpečiť bez-

pečnú prevádzku TS v zmys-

le zákona 124/2006 jeho 

novelizácií, súvisiacich ďal-

ších zákonov, Nariadeniach 

vlády, Vyhlášok a noriem 

triedy 21—Tvárniace stroje  

 

Z tohto vyplýva pre Vás 

zabezpečiť pravidelné ove-

rovanie bezpečnostných 

parametrov tak, ako to 

ukladá STN 21 0700 

(článok 7.3. a 7.4. za pod-

mienok spresnených Zmenou 

4—3/97 STN 21 0700) raz 

ročne. 

 

Overovať a skúšať bezpeč-

nostné parametre tvárnia-

cich strojov je potrebné z 

dôvodu značného počtu ťaţ-

kých pracovných úrazov, 

najmä rúk, pričom treba 

zabezpečiť:  

 Ochranu pracovníka 

pri monotónnej práci 

vo vysokom tempe.  

 Bezpečné zatváranie 

nástroja v mieste 

moţného styku rúk 

obsluhy. 

 Znemoţnenie vloţe-

nia rúk do nebezpeč-

ného pracovného 

priestoru. 

 Technickú bezpečnosť 

tvárniaceho stroja 

spolu s jeho elektric-

kými a tlakovými 

systémami. 

niacich strojoch aj aké bez-

pečnostné parametre sú 

preverované.  

 

Uvedené parametre budú 

skúšané buď všetky, alebo 

len niektoré z nich. Závisí to 

od konštrukčného prevede-

nia a pracovného veku stro-

ja.  

Na základe ţiadosti o rozší-

renia preverenia odbornej 

spôsobilosti na vykonávanie 

skúšok tvárniacich strojov v 

prevádzke podľa Zmeny č. 

4 STN 21 0700 sme získali 

uţ spomínané Nové opráv-

nenie.  

Na nasledujúcich stranách 

uvádzame vo všeobecnosti 

pri jednotlivých typoch tvár-

Skúšky sa majú vykonávať 

raz ročne a tieţ po rozsiah-

lej údrţbe alebo oprave.  

Vážený prevádzkovatelia tvárniacich strojov 

Vykonávanie overovania bezpečnostných parametrov TS v prevádzke  

Zoznam základných ohrození 

5. Neočakávané spuste-

nie, neočakávané 

prebehnutie/

prekročenie rýchlosti. 

6. Porucha v dodávke 

energie. 

7. Porucha riadiaceho 

obvodu 

8. Chyby v príslušenstve 

9. Roztrhnutie počas 

činnosti. 

10.  padajúce alebo vy-

mrštené predmety 

alebo vystreknuté 

tekutiny. 

11. Pošmyknutie, zakop-

nutie a pád osôb 

(súvisiace so strojom) 

V praxi vyskytujúce sa a v 

zmysle STN EN 13 736 sú 

základné ohrozenia rozde-

lené na:  

1. Mechanické 

2. Elektrické  

3. Ohrozenia hlukom 

4. Ohrozenie spôsobené 

zanedbaním ergono-

mických zásad pri 

konštruovaní stroja. 
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Úvodom  

Prvé oprávnenie  

TVÁRNIACE 

STROJE SÚ 

ZARADENÉ DO 

TRIEDY NORIEM: 

21—TVÁRNIACE 

STROJE V 

KTOREJ SÚ 

UVEDENÉ 

ZÁKLADNÉ 

NORMY PRE 

TIETO STROJE 



-kontrola a meranie veľkosti 

dobehu barana, 

-overenie správnej funkcie 

poistného zariadenia proti 

preťaţeniu stroja, 

-kontrola a meranie činnosti 

súbehu tlačidiel dvojručného 

ovládača, 

-overovanie správnej funkcie 

prekrytie spojky a brzdy, 

-skúška funkčnosti progra-

mového spínača v jednotli-

vých reţimoch, kontrola noţ-

ného ovládača, 

-meranie hluku z hľadiska 

hlučnosti pouţívanej techno-

lógie, 

-výmena pruţín. 

 

funkčnosti pouţívanej tech-

nológie. 

-meranie samovoľného kle-

sania barana u hydraulic-

kých lisov, 

-skúška tesnosti hydraulic-

kých spojov. 

 

-kontrola a overenie činnosti 

súbehu tlačidiel a dvojručné-

ho ovládania, 

-overenie správnej funkcie 

prekrytia spojky a brzdy, 

-skúška funkčnosti progra-

mového spínača v jednotli-

vých reţimov, kontrola za-

pojenia noţného ovládača. 

-meranie hluku z hľadiska 

Výstredníkové lisy a kľukové lisy   

Tabuľové nožnice 

Ohraňovacie lisy  

mového spínača reţimov, 

kontrola zapojenia noţného 

ovládača, 

-meranie hluku z hľadiska 

hlučnosti pouţívanej techno-

lógie, 

-meranie samovoľného kle-

sania barana u hydraulic-

kých lisov. 

-skúška tesnosti hydraulic-

kých spojov. 

-kontrola a overovanie čin-

nosti súbehu tlačidiel dvoj-

ručného ovládania, 

-overenie správnej funkcie 

prekrytia spojky a brzdy, 

-kontrola merania času do-

behu barana, 

-overenie správnej funkcie 

poistného zariadenia proti 

preťaţeniu stroja, 

-skúška funkčnosti progra-
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Druhé oprávnenie 

OD 1.JANUÁRA 

2010 

NADOBUDLA 

ÚČINNOSŤ 

VYHLÁŠKA 

508/2009 

ZBIERKY 

ZÁKONOV O 

VYHRADENÝCH 

TECHNICKÝCH 

ZARIADENIACH 



-kontrola a overenie činnosti 

súbehu tlačidiel dvojručného 

ovládania, 

-skúška funkčnosti progra-

mového spínača v jednotli-

vých reţimoch, kontrola za-

pojenia noţného ovládača 

-skúška tesnosti hydraulic-

kých spojov, 

-meranie dráhy dobehu, 

-meranie samovoľného kle-

sania výklopnej hlavy  

 

lógie. 

-overenie správnej funkcie 

poistného zariadenia proti 

preťaţeniu. 

-kontrola a meranie veľkosti 

dobehu barana. 

-kontrola a overovanie čin-

nosti súbehu tlačidiel dvoj-

ručného ovládača. 

-skúška funkčnosti progra-

mového spínača noţného 

ovládača. 

-meranie hluku z hľadiska 

hlučnosti pouţívanej techno-

Trojvalcové a štvorvalcové zakružovačky 

Vretenové lisy 

Rovnačky 

-kontrola a overovanie čin-

nosti súbehu tlačidiel dvoj-

ručného ovládania, 

-skúška funkčnosti progra-

mového spínača v jednotli-

vých reţimoch, kontrola za-

pojenia noţného ovládača, 

-skúška tesnosti hydraulic-

kých spojov, 

-kontrola a meranie veľkosti 

dobehu valcov. 
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Nové rozšírené 
oprávnenie  

NAJRIZIKOVEJŠÍM 

FAKTOROM V 

OBLASTI 

BEZPEČNOSTI A 

OCHRANE 

ZDRAVIA PRI 

PRÁCI JE ĽUDSKÝ 

FAKTOR 

 



-kontrola a meranie veľkosti 

dobehu barana, 

-kontrola a overovanie čin-

nosti súbehu tlačidiel dvoj-

ručného ovládania. 

-skúška funkčnosti progra-

mového spínača noţného 

ovládača, 

-meranie hluku z hľadiska 

hlučnosti pouţívanej techno-

lógie. 

-overenie správnej funkcie 

proti preťaţeniu, 

-meranie samovoľného kle-

sania barana. 

- meranie samovoľného kle-

sania traverzy, 

-skúška tesnosti hydraulic-

kých spojov. 

 Pneumatické lisy 
  

Ohýbačky 

Hydraulické lisy 

-meranie samovoľného kle-

sania barana, 

-skúška tesnosti hydraulic-

kých spojov. 

-overenie správnej funkcie 

poistného zariadenia proti 

preťaţeniu, 

-kontrola a overenie činnosti 

súbehu tlačidiel dvojručného 

ovládania, 

-skúška funkčnosti progra-

mového spínača v jednotli-

vých reţimoch, kontrola za-

pojenia noţného ovládača, 

-meranie hluku z hľadiska 

hlučnosti, 
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Osvedčenie bezpeč-
nostného technika 

OD 29.12.2009 

NADOBUDLO 

ÚČINNOSŤ 

NARIADENIE VLÁDY 

436/2008 KTORÝM 

SA USTANOVUJÚ 

PODROBNOSTI O 

TECHNICKÝCH 

POŢIADAVKÁCH A 

POSTUPOCH 

POSUDZOVANIA 

ZHODY NA 

STROJOVÉ 

ZARIADENIA. 



-kontrola ovládacích pák a 

ich zabezpečovacieho za-

riadenia umoţňujúce náhod-

né uvedenie buchara do 

činnosti, 

-kontrola upevňovacích kli-

nov na pohyblivých častiach. 

Kliny nesmú vyčnievať viac 

ako 100 mm, 

-kontrola rovinnosti spodnej 

kovadliny voči hornej, 

-kontrola a overenie upev-

nenia šupátkovej tyče, 

-kontrola funkčnosti hlavného 

uzáveru odpojenia od zdro-

ja energie, 

-kontrola zabráneniu náhod-

ného a neriadeného zdvoje-

ného úderu barana 

Buchary 

Ostatné služby 

výstredníkové lisy z 

bývalého Šmeral Tr-

nava dnes TOMA 

Industries s. r. o. (Lisy 

rady LEN, LENR, 

LENP,LENA a pod.) 

5. Revízie technických 

zariadení - sprostred-

kovane. 

1. Nákup a predaj tvár-

niacich strojov 

2. Repasácia, moderni-

zácia, automatizácia 

strojov, návrh a kon-

štrukcia výrobných 

liniek v kooperácii 

FormEngineering s.r.o. 

3. Predaj ND k tvárnia-

cim strojom 

4. Technické prehliadky 

a opravy (špeciálne 
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Osvedčenie technika 
poţiarnej ochrany. 

V DRUHEJ 

POLOVICI ROKU 

2010 VÁM 

PONÚKNEME 

ĎALŠIE SLUŢBY V 

OBLASTI 

BEZPEČNOSTI A 

OCHRANY 

ZDRAVIA PRI 

PRÁCI 

 

 



 

 

Sv. Cyrila a Metoda 15 

917 00 Trnava 

 

 

Telefón: (033) 534 6261 

Fax: (033) 534 6262 

E-mail: cerop@gmail.com 

 

Júlia Cuninková - konateľka 

0908 730 905 

cerop@gmail.com 

Bc. Cuninka Pavol - konateľ 

0905 239 017 

pcuninka@gmail.com 

Web stránka 

v príprave 

 

Za bezpečnosť a spoľahlivosť Vašich strojov sa zaručíme my. 

 

C U N I N K A  P A V E L  S P O L .  S  R .  O .     


