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ZÁKLADNÉ ÚDAJE:
Popredná spoločnosť v oblasti
INOVATÍVNYCH TECHNOLOGICKÝCH RIEŠENÍ
PRE PRIEMYSEL.

Základ CEIT
vytvorený
v roku

1998

Silný tím
expertov

Odborný garant
významných
konferencií

Nadnárodné
projekty
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Budovanie ZIMS v spolupráci so Žilinskou univerzitou
Spolupráca s
MÍĽNIKY: Japonskou
medzinárodnou
agentúrou
Vznik SLCP
pre spoluprácu,
- základ CEIT
pôsobenie a vplyv
japonského
odborníka Isao
Matsuda

Rozšírenie CEIT
do Českej republiky
Spolupráca so Škoda Auto
1. AGV
ťahač

1. leukozafír v SR
Zahájenie výroby
jednoúčelových strojov
a zariadení
FUTURE

1998 1999 2000 2003
Získanie
členstva
v Európskej
asociácii
národných
centier
produktivity

2004

2009

Budovanie
laboratória
ZahájenieDigitálny podnik
aktivít
v oblasti
Štíhlej výroby
pre Whirlpool

2011

2013

Unikátna
operácia lepky
1. titánový
Spoluzakladateľ
implantát
EFFRA

2014

ACCELERATED

Akadémia
pre inžinierov
Komplexný
logistický
systém
pre Volkswagen Slovakia
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PREHĽAD RIEŠENÍ:
KOMPLEXNÝ
LOGISTICKÝ
SYSTÉM
AGV systémy
Vývoj a výroba
systému
Implementácia
Servis
a softvérová
podpora

■
■
■

VÝVOJ, VÝROBA
A TESTOVANIE
PRODUKTOV
Vývoj
a inovácia
produktov
Priemyselná
automatizácia
Technológie
v oblasti rastu
monokryštálov

PROJEKTOVANIE
A OPTIMALIZÁCIA
PROCESOV
Projektovanie
Optimalizácia
Vizualizácia
Simulácia
Vzdelávanie
Podporné
nástroje
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PREHĽAD RIEŠENÍ:
BIOMEDICÍNSKE
INŽINIERSTVO
Výroba titánových
implantátov
kraniálnych,
maxilo-faciálnych,
kranilo-maxilofaciálnych.

■
■
■

OPTIMALIZÁCIA
V ZDRAVOTNÍCTVE
SMART Healthcare
Optimalizácia procesov
v zdravotníctve
Rozvoj a riadenie ľudských
zdrojov
Návrh systémov a zavádzanie
technológií v zdravotníckych
zariadeniach
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ERGONÓMIA
§ Spolupráca pri
výskumných projektoch
v oblasti ergonómie.

§ Audity ergonómie.
§ Poradenstvo a konzultácie.
§ Príprava systémov
hodnotenia ergonómie na
mieru.
§ Nové riešenia hodnotenia
v ergonómií.
§ Pilotné projekty
v oblasti zlepšovania
zdravia pracovísk.
§ Komplexné projekty
prepájajúce ergonómiu
– projektovanie –
logistiku.

§ Spolupráca pri zavádzaní
ergonómie do podnikov.

Nové prístupy pre
modernú ergonómiu

§ Vývoj nástrojov a metód,
ktoré urýchlia
rozhodovanie a riadenie
projektov v súvislosti
s projektovaním
pracovísk a ergonómiou.

ERGONÓMIA
ŠKOLENIA A VZDELÁVANIA
Ergonómia v priemysle
-

Základy ergonómie v priemysle.
Projektovanie priemyselných pracovísk
(výroba, montáž, logistika, administratíva).
Moderná ergonómia pre manažérov
Hlavné oblasti MBA modulu:
-

Ergonómia a fyziológia človeka.

-

Priemyselná ergonómia.

-

Zavádzanie ergonómie do praxe.

-

Projektovanie pracovísk s využitím konceptu Industry 4.0

-

Pracovné prostredie a zásady BOZP.

Ergonómia a jej využitie v praxi zdravotníka
Ergonómia pre indirektné pracoviská

Manažér priemyselného inžinierstva
v koncepte Industry 4.0.

ERGONÓMIA
CEIT ErgoDesign – Vlastný prístup k detailnému projektovaniu pracovísk
CEIT ErgoDesign 2015:
- prepojenie s platnou legislatívou
SR a platnými európskymi
normami.

1. verzia: CEIT Ergo Design 2012

CEIT ErgoDesign 2016 – cieľ:
- oblasť fyziológie práce
- snímanie pohybov ľudského tela od
veľkých svalových skupín až po
najmenšie, pre účely realizácie
ergonomických štúdií s priamym
prepojením so SW riešením
Siemens Tecnomatix.

ERGONÓMIA
Autonómne hodnotenie ergonómie
indirektných pracovísk
OBLASTI AUDITU
Funkčné a rozmerové požiadavky pracoviska
1. Pracovné prostriedky zamestnancov – ich
vlastnosti a prispôsobenie.
2.1 Pracovná stolička
2.2 Pracovný stôl
2.3 Klávesnica a myš
2.4 Monitor
2.5 Dokumenty
2.6 Podnožka pod nohy
3.
Hygiena pracoviska
3.1 Osvetlenie a zraková pohoda
3.2 Mikroklíma
3.3 Hluk
4.
Režim práce a odpočinku

Vlastný hodnotiaci systém pre
hodnotenie fyzickej záťaže v logistike
Implementácia do CEIT Table
- Viac v prednáška – Gašová a workshop 2. deň konferencie

ERGONÓMIA
CERRA – Ceit ERgonomics Analysis
Application
Screeningové hodnotenie priestorových
podmienok pracoviska a pracovných polôh
pracovníka na základe platnej legislatívy
SR a na platforme AR.
- Užívateľ nemusí byť odborník v danej
oblasti – ergonómií.
- Rýchle, presné a jednoduché
hodnotenie.
- Legislatívna podpora.
- Virtuálna a rozšírená realita.
- Otvorená aplikácia pre dopĺňanie ďalších
oblastí hodnotenia.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:
Cieľom Slovenskej ergonomickej
spoločnosti (SES) je dobrovoľne združovať
občanov a organizácie, ktoré majú záujem
o zdokonaľovanie ergonomickej úrovne
výrobkov, výrobných prostriedkov a
procesov, o humanizáciu práce a
pracovných podmienok.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:
Oblasti aktivít:
• rozvoj ergonómie na Slovensku,
• vzdelávacia, propagačná a informačná
činnosť,
• poradenská, expertízna a hodnotiteľská
činnosť,
• organizácia odborných a vedeckých
podujatí v predmetnej oblasti,
• publikačná činnosť,
• spolupráca pri tvorbe noriem, vyhlášok
a nariadení v predmetnej oblasti.
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