
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter Slovenskej ergonomickej spoločnosti, 

máj 2018 

Blíži sa konferencia 1st International Conference on Human 

Systems Engineering and Design. Miesto: CHU-Université de 

Reims Champagne-Ardenne, France. Termín 25.-27.-10.2018. 

Deadline príspevkov: 15.5.2018 (v prípade záujmu o posun 

termínu deadlinu príspevkov, kontaktujte organizátorov).  

Viac informácii na http://www.ihsed.org/  

Aj toto miesto môže byť vyplnené informáciou, či ponukou práve 

od vás. Kontaktujte nás na office@ergonomicka.sk  

Blížiace sa konferencie 

Katedra krízového manažmentu Fakulty bezpečnostného 

inžinierstva ŽU v Žiline pripravuje 23.medzinárodnú vedeckú 

konferenciu RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V ŠPECIFICKOM 

PROSTREDÍ 2018. Konferencia sa koná 23. a 24. mája v Žiline.  

Viac informácii nájdete na: 

http://fsi.uniza.sk/kkm/stranka/aktualna-konferencia  

Riešenie krízových 

situácií 

v špecifickom 

prostredí 2018 – 

Žilina 

1st International 

Conference on 

Human Systems 

Engineering and 

Design – 

Francúzsko 

Dávame do pozornosti 

Chcete sa 

podeliť 

o informáciu? 

http://www.ihsed.org/
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ŠKODA AUTO a.s., Zdravotní služby a ergonomie organizuje konferenciu 

PREVENCE STRESU Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE. Konať sa bude 

v Hoteli Relax Vrchbělá, 25. septembra 2018. Kontakt: +420 

731 295 629, eva.Mackova1@skoda-auto.cz Dopoludnia čakajú na 

účastníkov odborné prezentácie na tému stres spojený s výkonom 

v zamestnaní a prevencia stresu z pohľadu zamestnávateľa a popoludní 

interaktívny zážitkový workshop spojený s čokoládovým prekvapením 

a best practise prevencia stresu z firemného prostredia. 

Slovenská spoločnosť pracovného lekárstva, Slovenská lekárska 

spoločnosť, Jesseniova lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica 

Martin, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UN Martin 

a Občianske združenie „ZDRAVIE PRI PRÁCI“ Vás pozývajú na vedeckú 

konferenciu XII. MARTINSKÉ DNI PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA 

A TOXIKOLÓGIE, ktorá sa uskutoční 18. – 19. októbra 2018 v Martine. 

Okrem iných tém nás čakajú informácie o aktuálnom výskyte a vývoji 

chorôb z povolania, či ochoreniach podporno-pohybového systému. 

Jednou z hlavných tém sú Pracovné zdravotné služby.  

Viac informácii nájdete na http://www.martinskedni.sk/  
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Prevence stresu 

z pohledu 

zaměstnavatele 

– Česká 

republika 

XII. Martinské 

dni pracovného 

lekárstva 

a toxikolégie - 

Martin 
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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. 

Rezervujte si už dnes termín 12.-14. november 2018 (miesto konania: Štrbské 

Pleso). Okrem tém k BOZP bude jedna sekcia patriť aj ergonómii.  

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

 
Máte typ na zaujímavú prednášku, ktorá by mohla byť zaradená do konferencie 

Aktuálne otázky bezpečnosti práce?  

Kontaktujte nás  čo najskôr na office@ergonomicka.sk ! 

Aktuálne otázky 

bezpečnosti 

práce – Štrbské 

pleso 
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Ponuka 

prednášky? 

Ponuka služieb 

Implementácia 

ergonómie do 

podniku 

Slovenská ergonomická spoločnosť odborne zastrešuje projekty IMPLEMENTÁCIE 

ERGONÓMIE DO PODNIKU. Ide o intenzívne 4mesačné riešenie, výsledkom ktorého 

je vytvorená ergomapa rizík závodu, vytvorený systém hodnotenia ergonómie 

v danom podniku na mieru s naprogramovanými analýzami, vyškolený interný tím 

ergonómov, v oblasti priemyselnej ergonómie a spoločne riešené rizikové 

pracoviská. V spoločnostiach ako Danfoss Power Solutions a.s. alebo Honeywell 

Turbo s.r.o už interný ergotím ergonómiu s vlastným systémom hodnotenia rieši.  

Pre viac informácii nás kontaktujte na office@ergonomicka.sk 

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