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SES je odborný partner konferencie BOZP v roku 2018 a členovia SES 

majú zľavu z konferencie vo výške 20%, stačí ak do prihlášky 

v poznámke uvediete kód ERG  

Blížiace sa konferencie 

Spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. organizuje už 3.ročník 

konferencie BOZP v roku 2018 – Legislatívne požiadavky a prax. 

Konferencia sa uskutoční 25.9.2018 v Bratislave a 21.11.2018 v Žiline.  

Viac informácii nájdete na:  

http://konferencia.eseminare.sk/bozp-v-roku-2018-legislativne-

poziadavky-a-prax-3-rocnik-productsem_k321/?wa=W18KBANNER  

BOZP v roku 2018 
– Legislatívne 
požiadavky a prax 
- 3.ročník 

 

Dávame do pozornosti 

SÚVISIACA 

INFORMÁCIA ! 

POZOR ZMENA 
BANKOVÉHO 
SPOJENIA SES ! 

 

Všetkých členov a partnerov SES upozorňujeme na zmenu bankového 

spojenia Slovenskej ergonomickej spoločnosti od 1.6.2018  

Viac informácii na http://ergonomicka.sk/SES/?page_id=176  

http://konferencia.eseminare.sk/bozp-v-roku-2018-legislativne-poziadavky-a-prax-3-rocnik-productsem_k321/?wa=W18KBANNER
http://konferencia.eseminare.sk/bozp-v-roku-2018-legislativne-poziadavky-a-prax-3-rocnik-productsem_k321/?wa=W18KBANNER
http://ergonomicka.sk/SES/?page_id=176


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť Dekona s.r.o. zvýšila hodnotu svojho produktu (zváracie 

pracovisko pre zváranie strechy vagóna metra) doplnením sprievodnej 

dokumentácie o posúdenie ergonómie všetkých pracovných pozícii daného 

produktu. Celý projekt trval tri týždne a výstup putoval do Francúzska. 

Realizátorom ergonomického posúdenia bola spoločnosť CEIT, a.s., divízia 

Digitálny podnik. 

Začiatkom apríla sa v Berlíne za účasti manažmentu koncernu Continental 

konala prvá regionálna konferencia o ergonómii za oblasť Európa, Stredný 

východ a Afrika (EMEA), ktorá nadviazala na minuloročnú Continental 

worldwide ergonomickú konferenciu. Vznikla tak tradícia pravidelne 

striedajúcich sa svetových a regionálnych ergonomických konferencií 

Continentalu. Účastníkmi boli jej zástupcovia zo všetkých divízií koncernu 

Continental, ktorý má momentálne 320 lokácií po celom svete a zamestnáva 

viac ako 240 000 zamestnancov. Účastníci prezentovali spolu 25 

nominovaných ergonomických projektov zo svojich závodov. Nominované 

projekty za Continental Matador Rubber uspeli a riešenie využitia rozšírenej 

reality a softvéru CERAA (od spoločnosti CEIT, a.s. divízia Digitálny podnik), 

pre hodnotenie pracovnej záťaže, získalo 2. miesto Continental EMEA 

Ergonomics Award 2018. "  
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Udialo sa v priemyselnej ergonómii 

Posúdenie 

ergonómie 

produktu 

Úspech závodu 
CMR – 2. miesto 
na Continental 
EMEA 
ergonomickej 
konferencii 
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Ponuka služieb členov SES 

Vyrábate stroj, zariadenie a chcete, alebo potrebujete aby súčasťou technickej 

dokumentácie bolo aj posúdenie z pohľadu ergonómie? Ak vás téma zaujíma, kontaktujte 

nás prosím na office@ergonomicka.sk (dopyt posunieme). 

Takéto doplnenie technickej dokumentácie vášho produktu zvyšuje pridanú hodnotu 

produktu pre vašich zákazníkov. Realizátor je náš člen CEIT, a.s. divízia Digitálny podnik.  

Pre viac informácii 

http://ceitgroup.eu/index.php/sk/component/spsimpleportfolio/item/2-digital-factory  

Ergonómia 

produktu 

Aj takýmto spôsobom sa môžu členovia SES zviditeľniť a posunúť ďalej svoje dopyty, či 

ponuky. Kontaktujte nás na office@ergonomicka.sk 
SÚVISIACA 

INFORMÁCIA ! 

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 

Máte problém s nadmerným hlukom na pracovisku? Ponúkame Vám posúdenie a návrh 

protihlukových opatrení. Spoločnosť CEIT Engineering Services používa pri práci 

najmodernejšie technológie. Náš tím odborníkov má skúsenosti v rôznych oblastiach. 

Jednou z nich je najefektívnejšie znižovania celkovej hlučnosti na pracovisku. Viac 

informácii nájdete na stránke http://www.ceitengineering.eu/index.php/sk/  

Ak vás téma zaujíma, kontaktujte nás prosím na office@ergonomicka.sk (dopyt 

posunieme). 

Posúdenie 

a návrh 

protihlukových 

opatrení 

mailto:office@ergonomicka.sk
http://ceitgroup.eu/index.php/sk/component/spsimpleportfolio/item/2-digital-factory
mailto:office@ergonomicka.sk
mailto:office@ergonomicka.sk
http://www.ceitengineering.eu/index.php/sk/
mailto:office@ergonomicka.sk
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Zmena legislatívy 

„Radi by sme Vás upozornili na podstatné zmeny vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. 

o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach 

návrhu na zaradenie prác do kategórií. K najvýznamnejšej zmene v uvedenom legislatívnom predpise došlo v tom, že sú už zadefinované aj 

kritéria v rámci jednotlivých faktorov práce a pracovného prostredia pre zaradenie do kategórie 1, avšak u niektorých faktorov práce 

a pracovného prostredia sa 1 kategória neurčuje (zvýšený tlak vzduchu, karcinogénne a mutagénne faktory, záťaž teplom a záťaž chladom).  

Ďalšou významnou zmenou je, že s platnosťou od 1.4.2018 sa už samostatne nekategorizujú niektoré faktory práce a pracovného 

prostredia. Jedná sa o pevné aerosóly, faktory spôsobujúce vznik profesionálnych kožných ochorení a faktory spôsobujúce profesionálne 

alergické ochorenia dýchacích ciest alebo očných spojoviek. To však neznamená, že uvedené faktory sa už nemusia hodnotiť 

a kategorizovať, ale že sa kategorizujú v rámci kritérií určených pre chemické faktory. 

V oblasti kategorizovania fyzickej záťaže nedošlo k významným zmenám v kritériách pre zaraďovanie do jednotlivých kategórií. Podrobnejšie 

boli zadefinované kritéria pri ručnej manipulácií s bremenami. Z aktuálne platného znenia predpisu je už zrejmé, že maximálna hmotnosť 

bremena ako i celková hmotnosť zmanipulovaných bremien za zmenu, nesmie byť za žiadnych okolností prekročená. Predchádzajúce znenie 

bolo zavádzajúce v tom, že prekročenie maximálnej hmotnosti bremena alebo celkovej hmotnosti zmanipulovaných bremien bolo podľa 

bodu a) kritériom pre zaradenie do 3. kategórie rizika.“ 

 

Vyhláška č. 448/2007 Zb.z. – zmena od 1.4.2018 

Nie ste si istí, či prekračujete spomínané zákonné limity hmotnosti zmanipulovaných 
bremien? Pre rýchle a jednoduché preverenie s okamžitými reportmi vám môže poslúžiť 
3. modul aplikácie CERAA http://ceitgroup.eu/index.php/sk/aplikacia-ceraa  

SÚVISIACA 

INFORMÁCIA ! 

http://ceitgroup.eu/index.php/sk/aplikacia-ceraa


 

Zaujímavé prednášky 

Miestny spolok SČK Zohor a Obecný úrad Zohor Vás pozývajú na unikátnu prednášku 

MUDr. Richarda Smíška (český neurológ) Zdravý chrbát a SM systém ktorá sa koná 

13.6.2018 o 18:00 hod. v KD Zohor. Viac informácii u organizátorov 

https://www.google.com/search?q=prednaska+zdravy+chrbat+a+sm+system&client=fir

efox-b-

ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj9kdOw0KvbAhVmYpoKHXLLC7cQ_A

UICigB&biw=1536&bih=727#imgrc=tGGS77GAg2IVbM:  

 

Prednáška 

Zdravý chrbát 

a SM systém 
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Nové normy v ergonómii 

STN EN ISO 7243 - Ergonómia tepelného prostredia. Posudzovanie tepelnej záťaže podľa ukazovateľa WBGT (teploty mokrého a guľového 

teplomeru) (ISO 7243: 2017) 

STN EN ISO 10075-1 - Ergonomické zásady vo vzťahu k psychickej pracovnej záťaži. Časť 1: Všeobecné pojmy, termíny a definície (ISO 10075-

1: 2017) 

STN EN ISO 9241-125 - Ergonómia. Interakcia človek-systém. Časť 125: Príručka na vizuálnu prezentáciu informácií (ISO 9241-125: 2017) 

STN EN ISO 9241-960 - Ergonómia. Interakcia človek-systém. Časť 960: Rámec a pravidlá na interakciu gestikulácie (ISO 9241-960: 2017) 

STN EN ISO 7250-1 - Základné merania rozmerov ľudského tela na technologický návrh. Časť 1: Definície a orientačné body meraného tela 

(ISO 7250-1: 2017) 

Radi by sme upriamili vašu pozornosť na normy vydané v r.2018. Kompletný 

aktualizovaný prehľad všetkých u nás vydaných noriem z ergonómie nájdete na webe 

SES – časť na stiahnutie: http://ergonomicka.sk/SES/?page_id=765  

Prijaté normy 

2018 
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