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Pre všetkých členov SES je k dispozícii 10 % zľava na vstupy na konferenciu SMART INDUSTRY 16.-17.10.2018. 

Pri registrácii je potrebné uviesť, že ste členmi SES.  

Októbrové konferencie 

Už 16. - 17. októbra 2018 v Holiday Inn, Žilina sa bude konať konferencia SMART INDUSTRY 

2018. Nadväzuje na témy úspešných podujatí Digitálny podnik a Národné fórum 

produktivity, ktoré v minulosti boli spojené práve s konferenciou Ergonómia. Radi by sme 

vašu pozornosť upriamili na druhý deň konferencie, kedy nás čaká unikátny workshop 

venovaný ergonómii, kde bude po prvý krát predstavená CERAA Glove, ako nové 

produktové riešenie pre ergonómov od spoločnosti CEIT, a.s..  

Workshop, pod názvom: Ako „uchopiť“ cenné dáta o ľudskej práci, sa bude konať v závode 

Kia Motors Slovakia s.r.o., pričom bude spojený s exkurziou v tomto závode.  

Viac na: https://konferencie.etrend.sk/trend_konferencie/smart-industry-2018.html 

 

Worskhop Ako „uchopiť“ cenné dáta o 

ľudskej práci, s prehliadkou závodu Kia 

Motors Slovakia s.r.o. 

https://konferencie.etrend.sk/trend_konferencie/smart-industry-2018.html
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Seminár venovaný ergonómii  

Inštitút bezpečnosti práce pripravil XXXI. 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 24. 

10. – 26. 10. 2018 

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-2/  

XXXI. Celoslovenský aktualizačný seminár 

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/Workshopy/PONUKA_IBP_workshopy_jesen_20

18.pdf  

Správne sedenie pri práci s PC alebo 

notebookom 

https://www.ibp.sk/bozp-opp-kurzy-skolenia-s-terminom/celoslovensky-aktualizacny-seminar-pre-odbornikov-z-oblasti-bezpecnosti-a-ochrany-zdravia-pri-praci-2/
https://www.ibp.sk/bozp-opp-kurzy-skolenia-s-terminom/celoslovensky-aktualizacny-seminar-pre-odbornikov-z-oblasti-bezpecnosti-a-ochrany-zdravia-pri-praci-2/
https://www.ibp.sk/bozp-opp-kurzy-skolenia-s-terminom/celoslovensky-aktualizacny-seminar-pre-odbornikov-z-oblasti-bezpecnosti-a-ochrany-zdravia-pri-praci-2/
https://www.ibp.sk/fileadmin/Media/Workshopy/PONUKA_IBP_workshopy_jesen_2018.pdf
https://www.ibp.sk/fileadmin/Media/Workshopy/PONUKA_IBP_workshopy_jesen_2018.pdf
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Súťaž 

Union zdravotná poisťovňa prichádza s novými výzvami. V rámci jednej z nich 

je možné sa zapojiť do súťaže o titul „Zdravá firma roka“. Prihlásenie do tejto 

súťaže trvá do decembra 2018, pričom vyhlásenie výsledkov prebehne vo 

februári 2019.  

Viac informácii, ako i archív víťazov nájdete na: http://www.zfr.sk/iniciativa/  

Súťaž „Zdravá firma roka“. 

Súvisiaca informácia – konferencia roku 2019 

Union zdravotná poisťovňa každoročne pripravuje konferenciu o trendoch 

v starostlivosti o zdravie zamestnancov. V rámci výzvy Zdravá firma roka sa 

pripravuje ako posledný krok i jej 7.ročník, v máji roku 2019. Tento ročník bude 

niesť názov doplnený o tému zdravie zamestnancov nie len u nás, ale i vo 

svete.  

Viac informácii ako i archív akcii nájdete na: 

http://www.zfr.sk/aktuality/zdravie-zamestnancov/  
Konferencia o trendoch v starostlivosti 

o zdravie zamestnancov u nás a vo svete 2019 

http://www.zfr.sk/iniciativa/
http://www.zfr.sk/aktuality/zdravie-zamestnancov/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Newsletter Slovenskej ergonomickej spoločnosti, 

01. október 2018 

Novembrové konferencie 

 

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.  

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 

 

 

SjF TU v Košiciach, NIP, Európska agentúra pre BOZP, Slovenská asociácia pre BOZP a OPP 

a ZAP SR, vás pozývajú na 31. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie AKTUÁLNE 

OTÁZKY BEZPEČNOSTI PRÁCE, ktorú odborne podporuje aj SES. Termín už 12.-14. 

november 2018 (miesto konania: Štrbské Pleso). Okrem tém k BOZP bude jedna sekcia 

patriť aj ergonómii. Čakajú vás zaujímavé príspevky na témy ako zber a vyhodnocovanie 

akčných síl, úložné priestory, metódy znižovania hlučnosti, fyzická záťaž v práci 

zdravotnej sestry, či vplyv priemyslu 4.0 na pracovné činnosti. 

Viac informácii nájdete na: http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/aktivity/bozp  Už čoskoro bude 

organizátormi doplnený i kompletný program konferencie.  

 

Aktuálne otázky bezpečnosti práce – 

Štrbské pleso 

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://www.sjf.tuke.sk/kbakp/aktivity/bozp
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Pripravujeme 

V závere tohto roku pripravujeme stretnutie členov Slovenskej ergonomickej spoločnosti. 

Už čoskoro sa dozviete termín i miesto konania a plánovaný program stretnutia.  

Tešíme sa na stretnutie. 

 

Stretnutie 

členov SES  

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

ponuky, či podeliť sa o zaujímavé informácie. 

Členom, ktorí sa aktívne zapájajú týmto ďakujeme. 

Kontaktujte nás i naďalej na office@ergonomicka.sk  

Už teraz pre vás pripravujeme novembrový newsletter s novými informáciami. 

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 

mailto:office@ergonomicka.sk
mailto:office@ergonomicka.sk

