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Seminár venovaný ergonómii  

 Inštitút bezpečnosti práce pripravil Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov 

z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany 

pred požiarmi. Seminár sa koná v Grand Hotel Permon Podbanské, v dňoch 20.3. – 22.3. 

2019. 

Na seminári budú účastníci oboznámení s legislatívnymi zmenami právnych a ostatných 

predpisov v oblasti BOZP, s riešením konkrétnych prípadov z praxe. 

Súčasťou obsahového zamerania je aj výmena praktických skúseností z oblasti 

bezpečnosti práce, technických zariadení, ergonómie, hygieny, pracovného prostredia a 

ochrany pred požiarmi 

Viac informácii nájdete na: https://www.ibp.sk/bozp-opp-kurzy-skolenia-s-

terminom/celoslovensky-aktualizacny-seminar-pre-odbornikov-z-oblasti-bezpecnosti-a-

ochrany-zdravia-pri-praci-4/  

Celoslovenský aktualizačný seminár 
pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, ergonómie, 
ochrany zdravia a ochrany pred 
požiarmi 

 

Kurzy k ergonómii v ČR 

11. 3. – 12.3. 2019 sa v Brne uskutoční kurz ergonómie pod názvom „Ergonomie a její 

benefity“  

Kurz obsahuje informácie o ergonómii a rizikách v ergonómii, o chorobách z povolania, 

rôznych opatreniach a prevencii. Súčasťou kurzu sú aj ukážky a cvičenia hodnotenia 

ergonómie.  

Viac informácii nájdete na: https://ergoczech.cz/kurz_4.php  

Kurz organizuje spoločnosť  ErgoCzech – ergonomics s.r.o. 

 

Kurz  „Ergonomie a její benefity“ 
v  Brne 
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Ku stiahnutiu: 

 
Na: http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/Vydane_opravnenia_PZS.pdf  ku 15.01.2019 aktualizovaný ZOZNAM FYZICKÝCH OSÔB – 

PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÝCH OSÔB, ktoré majú oprávnenie  na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom 

 podľa § 5 ods. 4 písm. q) a r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

ŠKODA AUTO a.s., Zdravotní služby a ergonomie organizovala na jeseň 2018 

konferenciu PREVENCE STRESU Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE. Na webovej 

stránke konferencie nájdete voľne ku stiahnutiu abstrakty príspevkov z tejto 

konferencie. 

https://www.skodastresu.cz/homepage/abstrakta?locale=cz 

 

Prevence stresu 

z pohledu 

zaměstnavatele 

– zborník 

abstraktov 

Ku stiahnutiu: 

 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/Vydane_opravnenia_PZS.pdf
https://www.skodastresu.cz/homepage/abstrakta?locale=cz
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Udialo sa v priemyselnej ergonómii 

 Spoločnosť PPS s.r.o, ktorá je súčasťou spoločnosti Microflor, sa pridala ku 

spoločnostiam, ktoré zavádzajú ergonómiu pre zlepšenie zdravia svojich 

zamestnancov. Ide o dynamickú a rýchlo rastúcu belgickú spoločnosť, silnú vo 

výskume a vývoji, ktorej hlavnou činnosťou je šľachtenie, meristémové 

množenie rastlín v podmienkach in vitro, so zameraním na orchidey. 

Spoločnosť CEIT, a.s. realizovala pre spoločnosť PPS s.r.o. začiatkom tohto roku 

rozsiahlejší projekt týkajúci sa detailného projektovania a ergonómie v oblasti 

PROAKTÍVNEJ ERGONÓMIE. Išlo nie len o zlepšenie zdravia na pracoviskách, 

ale i optimalizáciu celého pracovného procesu, návrh usporiadania pracovísk, 

odstránenie neproduktívnych činností a detailné návrhy nápravných opatrení. 

Spojenie detailného a koncepčného projektovania s podporou nástrojov ako 

CERAA, CERAA Glove a CEITTable, z dielne CEITu umožnilo spracovať 

komplexnú analýzu s podrobnými výsledkami a návrhmi nápravných opatrení. 

V rámci projektu sa realizoval i základný koncept pre oddychové zóny.  

Išlo už o druhý projekt v tejto spoločnosti súvisiaci s optimalizáciou pracovísk 

a pracovných činností v zmysle zásad ergonómie. 

Zavádzanie ergonómie v ďalších odvetviach 

https://www.ceitgroup.eu/sk/riesenia/digital-factory/priemyselna-

ergonomia 

https://www.ceitgroup.eu/sk/riesenia/digital-factory/priemyselna-ergonomia
https://www.ceitgroup.eu/sk/riesenia/digital-factory/priemyselna-ergonomia


 

 

 

Podeľte sa s nami o zaujímavé informácie, dopyty, či vaše ponuky. 

Členom, ktorí sa aktívne zapájajú týmto ďakujeme. 

Kontaktujte nás i naďalej na office@ergonomicka.sk  

DOPYT 

PONUKA 

INFORMÁCIA 

Transfer informácii 

Spolupráca 

Je pre vás zaujímavá spolupráca v oblasti grafický dizajn, či produktový dizajn? Pre viac 

informácii nás kontaktujte office@ergonomicka.sk (dopyt posunieme). 

Spoluprácu ponúka Ústav dizajnu, Fakulta architektúry STU v BA 

Grafický 

a produktový 

dizajn 
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Máte typ na zaujímavú prednášku, prezentáciu, ukážku riešení, či dokonca krátky 

workshop, teda odborný príspevok, ktorý by mohol byť zaradený do konferencie 

Aplikovaná ergonomie 2019?   

Kontaktujte nás  do 15.3.2019 na gasova@ergonomicka.sk ! 
 

Organizátormi sú: ČES, SES a FS ČVUT v Prahe.  

 

Ponuka 

odborného 

zapojenia sa do 

konferencie 

Aplikovaná 

ergonomie 2019 

Dôležité !!! – ODBORNÁ PODPORA KONFERENIE ČES A SES 2019 
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