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Udialo sa
17. októbra 2018 sa vo Vzdelávacom stredisku Kia Motors Slovakia s.r.o. v Gbeľanoch
uskutočnil workshop venovaný ergonómii s následnou exkurziou v závode Kia. Po prvý
krát tu bol predstavený 4.modul aplikácie CERAA, pod názvom CERAA Glove. Workshop sa
konal v rámci konferencie SMART INDUSTRY 2018.
Jeho názov: Ako „uchopiť“ cenné dáta o ľudskej práci, v sebe skrýval jednu zo zriedkavo
riešených problematík v oblasti fyzickej záťaže, a to AKČNÉ SILY RÚK.

Kia Motors Slovakia s.r.o. podporila
workshop venovaný ergonómii

„Týmto by sme sa chceli poďakovať za podporu tohto workshopu spoločnosti Kia Motors
Slovakia s.r.o., ktorá poskytla nie len priestory, ale aj svojich odborníkov v oblasti
ergonómie, cenné podklady a modelové pracovisko pre účely prípadovej štúdie
a simuláciu reálnych činností z montážneho procesu. Spoločnosť Kia Motors Slovakia
s.r.o. takýmito aktivitami, ako aj riešeniami a zlepšeniami v oblasti ergonómie háji
ocenenie za prínos v oblasti ergonómie, ktoré získala na konferencii Ergonómia 2017.“
Riešenie CERAA Glove bude členom SES predstavené v rámci odborného semináru
pripravovaného v závere roka 2018, ktorý sa bude konať v rámci stretnutia členov SES.
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V dňoch 18. – 19.10.2018 sa konali v Martine XII. Martinské dni pracovného lekárstva
a toxikológie. K problematike ergonómie boli blízke príspevky na témy choroby
z povolania, porovnanie vývoja chorôb z povolania na Slovensku a v Českej republike
problematika karpálneho tunela, problematika vibrácii, prevencia v automobilovom
priemysle u ochorení z DNJZ končatín, pravdepodobný vplyv automobilového priemyslu
na vzostup chorôb z povolania na Slovensku, či legislatívne nedostatky pri výkone
pracovnej zdravotnej služby na SR.
Martinské dni pracovného lekárstva a
toxikológie

Ponuka služieb v ergonómii
Spoločnosť CEIT, a.s. rozšírila svoju ponuku vzdelávacích aktivít o „Ergonómiu pre
konštruktérov“. Okrem osvojenia si hlavných zásad ergonómie, ktoré by mal konštruktér
ovládať, získajú vzdelávaní účastníci kompletný prehľad o legislatívnych a normatívnych
súvislostiach, ktoré sú pre ich prácu nevyhnutné. Konštruktéri sa vzdelávajú na
praktických ukážkach z priemyslu a predovšetkým je vzdelávanie skĺbené s identifikáciou
rizík na ich konkrétnych produktoch (stroj, zariadenie, linka,..), ktoré spolu so zásadami
získajú formou katalógu rizík.
Takéto vzdelávanie bolo realizované v septembri 2018 pre konštruktérov v spoločnosti
VIPO a.s.
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Naši členovia odporúčajú
Ústav hygieny v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a Slovenskou lekárskou
spoločnosťou každoročne od r. 1992 vydáva recenzovaný zborník vedeckých prác Životné
podmienky a zdravie, od r. 2003 prístupný aj v elektronickej podobe.
Jednotlivé zborníky týchto vedeckých prác nájdete chronologicky umiestnené na:
https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/ustav-hygieny-lfuk/zborniky-vedeckych-prac-zivotne-podmienky-a-zdravie/

Zborníky vedeckých prác
Životné podmienky a zdravie
k dispozícii

Nájdete tu mnohé zaujímavé témy súvisiace i s ergonómiou, ako napríklad:
- Priemyselná revolúcia a prevencia ťažkostí a chorôb podporno-pohybového
systému súvisiacich s prácou.
- Problematika hluku v pracovnom prostredí – možnosti prevencie.
- Úroveň prevencie ergonomických rizík v praxi.
- Hodnotenie profesionálnej psychickej expozície vo vybraných skupinách
zdravotníckych pracovníkov a študentov.
- a mnohé ďalšie.
Vyššie uvedené témy sú výberom zo zborníka roku 2018.
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Novembrové konferencie

Aktuálne otázky bezpečnosti práce –
Štrbské pleso

31. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie AKTUÁLNE OTÁZKY BEZPEČNOSTI PRÁCE,
ktorú odborne podporuje aj SES je už predo dvermi. Termín už 12.-14. november 2018 Na
stránke
http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/images/Aktivity/BOZP/ProgramBOZP2018.pdf
nájdete kompletný program.
V sekcii ergonómia sa môžete tešiť na tieto témy:
- Inovatívny systém zberu dát v ergonómii.
- Je třeba řešit úložné prostory?
- Moderné metódy znižovania hlučnosti.
- Subjektívna odozva sestry na fyzickú záťaž spôsobenú prácou.
- Vplyv priemyslu 4.0 na pracovné činnosti.
Spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. organizuje 3.ročník konferencie BOZP
v roku 2018 – Legislatívne požiadavky a prax 21.11.2018 v Žiline. V Bratislave táto akcia, i so
sprievodným programom, prebehla už v septembri. 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.

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

Viac informácii nájdete na:
http://konferencia.eseminare.sk/bozp-v-roku-2018-legislativne-poziadavky-a-prax-3rocnik-productsem_k321/?wa=W18KBANNER
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Pripravujeme
Stretnutie
členov SES

Už 4.12.2018 sa členovia SES stretnú. Toto stretnutie bude výnimočné v tom, že pôjde
o spojenie s odborným seminárom, z dôvodu transferu vedomostí.
V rámci odborného semináru budeme diskutovať o témach ako:
• Návrh nového prístupu k hodnoteniu fyzickej záťaže.
• Ergonómia v zdravotníctve.
• Význam metódy simulácie pre dizajnérov - Simulátor trasu.
• Dopady Industry 4.0 na ergonómiu.
• Meranie a vyhodnocovanie akčných síl ruky pracovníkov (CERAA Glove systém).
• Exoskeletony ako nápravné opatrenie v ergonómii.

Členov tiež čaká odborné pracovné stretnutie na tému Zaradenie profesie ergonóm do národnej sústavy povolaní
a SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE OCENENIA ZA PRÍNOS V OBLASTI ERGONÓMIE. Vidíme sa na TU vo Zvolene.

Pripravujeme
Konferencia
Aplikovaná
ergonómia
2019

Termín ako i miesto pripravovanej konferencie Ergonómia 2019 je už známy.
Tento krát pod názvom podujatia: „Aplikovaná ergonomie 2019“ sa stretneme v Prahe,
v termíne 18. a 19. septembra 2019.
Organizátormi sú: ČES, SES a FS ČVUT v Prahe.

