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Seminár venovaný ergonómii  

 Inštitút bezpečnosti práce pripravil Celoslovenský seminár pre odborníkov z oblasti 

bezpečnosti práce, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi. Seminár sa koná 

v APOLLO HOTEL  v Bratislave, dňa 21.5.2019. 

Vďaka semináru budú účastníci poznať povinnosti zamestnávateľa a riadiaceho personálu 

v zmysle legislatívy v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi. 

Cieľom je tiež pripraviť účastníkov tohto seminára k aplikácii účinných preventívnych 

opatrení v záujme zamestnávateľov, nevyhnutných na zaistenie BOZP v pracovnom 

procese v zmysle najnovšej legislatívy v tejto oblasti. 

Viac informácii nájdete na: 

https://www.ibp.sk/fileadmin/user_upload/Pozvanka_a_program_CSBA_21.05.19.pdf

?utm_source=email&utm_medium=emailweb&utm_campaign=permonmini2019-

pozvanka  

Celoslovenský seminár pre odborníkov 
z oblasti bezpečnosti práce, 
ergonómie, ochrany zdravia a ochrany 
pred požiarmi 

 

Kurzy k ergonómii v ČR 

22.10.2019 sa v Brne uskutoční ďalší kurz ergonómie pod názvom „Ergonomie a její 

hodnocení“  

Kurz obsahuje základné informácie o ergonómii a rizikách v ergonómii vrátane tém ako 

fyzická, psychická záťaž, mikroklíma. Súčasťou kurzu sú aj ukážky a hodnotenia 

ergonómie na pracoviskách na základe videí. 

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

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

 

Kurz  „Ergonomie a její hodnocení“ 
v  Brne 

 

https://www.ibp.sk/fileadmin/user_upload/Pozvanka_a_program_CSBA_21.05.19.pdf?utm_source=email&utm_medium=emailweb&utm_campaign=permonmini2019-pozvanka
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Kurzy súvisiace s ergonómiou 

 
Inštitút bezpečnosti práce ponúka okrem iného praktický workshop „Správne sedenie pri 

práci s počítačom alebo notebookom“. 

Témy ako  statické a dynamické sedenie, cvičenia, prestávky v práci, nesprávny sed 

a jeho následky (svalová nerovnováha, poruchy, deformity a bolesti chrbtice, karpálny 

tunel) sú pripravené formou praktických návodov pre cca 15 účastníkov v trvaní max. 6 

vyučovacích hodín.  

Viac informácii na:  

https://www.ibp.sk/fileadmin/Media/Ponuky/PONUKA_IBP_workshopy_jar_2019.pdf  

Správne sedenie pri práci s PC alebo 

notebookom 

Kurzy súvisiace s ergonómiou 

 
IQ pohyb v Prahe ponúka okrem iného praktický seminár „Funkčná ruka, dlaň, ruka, 

držanie tela“. 

Karpálny tunel, tenisový, či golfový lakeť sú všeobecne známe pojmy. Zdravotné 

problémy súvisia nie len s rukou a jej pohybom, ale i chrbticou, krčnou chrbticou, 

vystupujú tiež bolesti hlavy a pod. Kurz Hand Work, teda práca s rukou je od svetovo 

známeho Daniela Mullera, je zameraný na rozšírenie znalostí o hornej končatine. 

Viac informácii na:   

https://www.iqpohyb.cz/kurz/drzeni-tela-dlan-ruka/  

Kurz HAND WORK  

https://www.ibp.sk/fileadmin/Media/Ponuky/PONUKA_IBP_workshopy_jar_2019.pdf
https://www.iqpohyb.cz/kurz/drzeni-tela-dlan-ruka/


 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Newsletter Slovenskej ergonomickej spoločnosti, 

máj 2019 

Nový produkt CERAA Glove 

 Spoločnosť CEIT, a.s. úspešne ukončila vývojovú a testovaciu časť nového 

produktu CERAA Glove.  

„Takmer 40% všetkých pracovných úrazov postihuje ruky, zápästia, prsty. 

Štatistiky ukazujú, že tretina osôb, ktoré trpia ťažkosťami rúk v súvislosti s 

prácou sú ľudia mladší ako 30 rokov. Veľmi veľká časť zranení a ťažkostí rúk 

súvisí so silovým používaním nástrojov a prvkov pracoviska popri práci. 

Zranenia a chronické choroby rúk majú za následok priame náklady na 

zdravotnú starostlivosť, absencie, zníženie kvality produkcie, náklady na 

školenia nových pracovníkov, neplánované prestoje, administratívne náklady, 

osobné náklady jednotlivcov.“ 

 

„Systém merania a vyhodnocovania akčných síl ruky v technických úchopoch je 

zariadenie na meranie tlačných síl, ktoré umožňuje snímať aktuálne sily vyvíjané 

prstami a rukou. Zariadenie využíva bluetooth technológiu pomocou ktorej 

komunikuje s tabletom a s nainštalovanou používateľskou aplikáciou.“ 

 

Riešenie sa už využíva pri identifikácii a verifikácii ergonomických rizík 

viacerými priemyselnými spoločnosťami. 

 

Pre viac informácii môžete kontaktovať nás, alebo priamo 

Petra.Mrazkova@ceitgroup.eu  

mailto:Petra.Mrazkova@ceitgroup.eu


 

 

 
Ku stiahnutiu: 

Čerpajte inšpiráciu a nové poznatky aj zo zahraničných publikácii. Odporúčame napríklad:  

https://ergonomics.org/articles/  
Zahraničné 

publikácie 
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PRIHLASOVANIE NA KONFERENCIU Aplikovaná ergonomie 2019 JE UŽ SPUSTENÉ.  

Pozrite si program konferencie na:  http://ergonomickakonference.cz/aplikovana-ergonomie/program/  

KONFERENCIA APLIKOVANÁ ERGONOMIE 2019 

https://ergonomics.org/articles/
http://ergonomickakonference.cz/aplikovana-ergonomie/program/

