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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  

Septembrové konferencie 

Blíži sa 3.ročník konferencie BOZP v roku 2018 – Legislatívne požiadavky 

a prax, ktorú organizuje spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. 

Uskutoční sa už 25.9.2018 v Bratislave, v Mercure Bratislava Centrum 

Hotel 

Viac informácii nájdete na:  

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

poziadavky-a-prax-3-rocnik-

productsem_k321/?wa=W18KBANNER#obsahova-napln  
BOZP v roku 2018 – Legislatívne požiadavky a prax  

 

Všetci, čo sa zaujímajú o psychickú záťaž a prevenciu stresu na pracovisku, by 

mali svoju pozornosť venovať blížiacej sa konferencii v Českej republike, 

ktorá sa pod taktovkou ŠKODA AUTO a.s., Zdravotní služby a ergonomie, 

bude konať už 25. septembra 2018. Dopoludnia čakajú na účastníkov 

odborné prezentácie na tému stres spojený s výkonom v zamestnaní 

a prevencia stresu z pohľadu zamestnávateľa a popoludní praktické techniky 

proti stresu formou workshopov a blok Best practise. Viac informácii ako 

i registráciu nájdete na: https://www.skodastresu.cz/?locale=cz  

Prevence stresu 

z pohledu 

zaměstnavatele 

– Česká 

republika 

https://konferencia.eseminare.sk/bozp-v-roku-2018-legislativne-poziadavky-a-prax-3-rocnik-productsem_k321/?wa=W18KBANNER#obsahova-napln
https://konferencia.eseminare.sk/bozp-v-roku-2018-legislativne-poziadavky-a-prax-3-rocnik-productsem_k321/?wa=W18KBANNER#obsahova-napln
https://konferencia.eseminare.sk/bozp-v-roku-2018-legislativne-poziadavky-a-prax-3-rocnik-productsem_k321/?wa=W18KBANNER#obsahova-napln
https://www.skodastresu.cz/?locale=cz
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Workshop venovaný ergonómii  

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

2018, ktorá 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.  

Workshop sa bude konať v závode Kia Motors Slovakia s.r.o., pričom bude spojený 

s exkurziou v tomto závode.  

Účastníci sa majú na čo tešiť. Ak vás téma zaujala, rezervujte si termín a sledujte: 

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

Worskhop s prehliadkou závodu Kia 

Motors Slovakia s.r.o. 

CERAA Glove je produkt vyvíjaný spoločnosťou CEIT, a.s. Ide o unikátne spojenie HW – 

SW – METODIKY VYHODNOCOVANIA v oblasti preverovania akčných síl rúk v závislosti 

na technických úchopoch.  

AKTUÁLNE UŽ NIEKOĽKO MESIACOV PREBIEHAJÚ FINÁLNE TESTOVANIA V REÁLNYCH 

PODMIENKACH PRIEMYSLU.  

„Ďakujeme týmto všetkým priemyselným partnerom, ktorí sa zapájajú pri tomto vývoji, 

aby sa tak ergonómia na Slovensku mohla posunúť.“ 

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

Slovenská spoločnosť hygienikov SLS, Ústav hygieny LF UK Bratislava, 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Slovenská 

spoločnosť pracovného lekárstva SLS, Slovenská epidemiologická a 

vakcinologická spoločnosť SLS, usporiadajú XXVI. Vedecko - odbornú 

konferenciu s medzinárodnou účasťou ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 

v dňoch 1. – 3. októbra 2018 v Kúpeľoch Nový Smokovec, a.s. V rámci 

jednotlivých tém nájdete napríklad objektivizáciu hluku, vibrácií a ďalších 

fyzikálnych faktorov v životnom a pracovnom prostredí, ochranu zdravia pri 

práci, či ergonómia v pracovnom prostredí a mnohé ďalšie. Viac informácii na: 

https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/sucasti/Teoreticke_ustavy/Ustav_h

ygieny/Webpic/Aktual.inf/Informacia_konf_ZPaZ_2018.pdf  

Životné podmienky a zdravie  

- XXVI. Vedecko - odborná konferenciu 

https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/sucasti/Teoreticke_ustavy/Ustav_hygieny/Webpic/Aktual.inf/Informacia_konf_ZPaZ_2018.pdf
https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/sucasti/Teoreticke_ustavy/Ustav_hygieny/Webpic/Aktual.inf/Informacia_konf_ZPaZ_2018.pdf
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Novinky z priemyslu 

 
Ďalší úspešný projekt z praxe, kde sa podarilo identifikovať dominantné zdroje hluku na 

výrobnej linke a navrhnúť účinné protiopatrenie, tak aby sa znížila celková hluková záťaž. 

Spoločnosť CEIT Engineering Services, s.r.o. používa pri meraní overené meracie 

zariadenia, pričom na analýzu a vizualizáciu využíva najmodernejšie simulačné nástroje. 

Ich tím pozostáva zo skupiny odborníkov v rôznych strojárenských oblastí, takže okrem 

meraní, analýzy zabezpečujú návrh a realizácie protihlukových opatrení na pracovisku 

ušitý priamo na mieru a potrebu zákazníka. 

Zníženie 

hlukovej záťaže v 

praxi 

Primárnou cieľovou skupinou zdravotného strediska sú zamestnanci automobilky 

pracujúci na rizikových pozíciách vystavení hluku, vibráciám a fyzickej záťaži. Budú im 

poskytované bežné fyzioterapeutické cvičenia s pomôckami. Pokiaľ ide o terapie, 

k dispozícii je ultrazvuková, selektívna rádiofrekvenčná terapia, laserová terapia, ako aj 

terapia rázovou vlnou, elektroliečba a vodoliečba horných končatín. Terapie napomáhajú 

pri odstránení bolestí a zápalov, prekrvení tkanív, regenerácie svalov, šliach, tkanív a 

kĺbov. Prevencia bude zameraná na najviac zaťažované a ohrozované častí tiel ako horné 

končatiny, spodná a horná časť chrbta. 

Kia Motors 
Slovakia s.r.o. 
otvorila 
zdravotné 
stredisko na 
prevenciu chorôb 
z povolania 
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Zaujímavé prednášky 

Už 8. októbra 2018 vo večerných hodinách na vás čaká unikátna prednáška s praktickými 

ukážkami SM SYSTÉM CVIČENÍ – Zdravý chrbát a kĺby, od svetovo uznávaného odborníka 

na pohybové ústrojenstvo MUDr. Richarda Smíška (český neurológ), v KD kino, 

Hviezdoslavova 3, Malacky. Vstupenky si môžete zakúpiť hodinu vopred, alebo online na 

http://www.mckmalacky.sk/   Vstupné je 7 €/ osoba  

Viac informácii na: http://www.mckmalacky.sk/klient-131/kino-164/stranka-5008/film-

259233 

  

 

Prednáška 

s praktickými 

ukážkami Zdravý 

chrbát a kĺby – 

SM SYSTÉM 

CVIČENÍ 

Viac o takýchto cvičeniach nájdete na stránkach organizátorov: 
www.spiralstabilization.com   a www.dio-vita.sk     

SÚVISIACA 

INFORMÁCIA ! 

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 októbrový newsletter s novými informáciami. 

DOPYT 

PONUKA 

INFORMÁCIA 

Transfer informácii 

http://www.mckmalacky.sk/
http://www.mckmalacky.sk/klient-131/kino-164/stranka-5008/film-259233
http://www.mckmalacky.sk/klient-131/kino-164/stranka-5008/film-259233
http://www.spiralstabilization.com/
http://www.dio-vita.sk/
mailto:office@ergonomicka.sk

