
Odborný seminár: 

Konferencia: 
Ochrana životného prostredia pred hlukom 

Hodnotenie kvality prostredia 2011 

 

                              Možnosť platby vložného v hotovosti aj pre doteraz neprihlásených.                                                    

PROGRAM

 

21. september 2011 – Odborný  seminár 
„Ochrana pracovného prostredia pred hlukom  a vibráciami

 

 

09:00 – 09:30  prezencia účastníkov 
09:30 – 09:45 otvorenie seminára a konferencie  
                                   prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD.  
09:45 – 10:00 Príhovor Hlavného hygienika SR MUDr.  Gabriel  Šimko 
10:00 – 11:00           prednášky a diskusia, chairman: prof. Ing. Lumnitzer
10:00 – 10:20 Drahoš ,M. , Drahoš,R.- Posudzovanie zdravotných rizík z

hluku a  vibráciám 
10:20 – 10:40          Lumnitzer, Polačeková – Možnosti aplikácie psychoakustiky 
                                   v pracovnom    prostredí  

10:40 – 11:00  Kešláková, Veselá - Úloha pracovnej zdravotnej služby pri 
                               objektivizácii     fyzikálnych faktorov a realizácii opatrení na 
                               zníženie 

11:00 – 11:30 káva a keksík 
11:30 – 12:30 prednášky a diskusia, chairman: doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD.
11:30 – 11:50 Hájek -  Neštandardné metódy merania vibrácií 
11:50 – 12:10 Drahoš .M, Drahoš.R - Neistota merania expozície hluku
12:10 – 12:30 Moravec, Lumnitzer - Meranie veľkosti kmitania prenášaného na 

ruky  
12:30 – 13:30 obed 
13:30 – 14:30           prednášky a diskusia, chairman: Ing. Milan Drahoš
13:30 – 13:50  Andrejiová, Lukáčová – Porovnávanie výsledkov meraní dvoch 

laboratórií pomocou vybraných štatistických metód
13:50 – 14:10           Moravec, Liptai, Lukáčová- Metódy určenia útlmu pasívnych 

chráničov sluchu      
13:30 – 14:30          Liptai, Lumnitzer, Moravec - Interiérové hlukové mapy a

ich využitia v praxi 
14:30 – 15:00 malá prestávka a presun do Laboratória objektivizácie faktorov 

prostredia, Katedra environmentalistiky, Park Komenského 8, 
Košice 

15:00 – 15:15            Lumnitzer – Psychoakustika a jej význam 
15:15 – 16:00 Ondrejčák - ukážka modernej meracej techniky pre výskum 

psychoakustických vnemov – psychoakustika, prezentácia 

psychoakustických vnemov 

16:00 – 18:00  prestávka a krátky presun na miesto konania spoločenského 
večera 

18:00 – ... spoločenský večer ( bowlingový turnaj)  
 

votného prostredia pred hlukom a vibráciami 

hotovosti aj pre doteraz neprihlásených.                                                                    Ďakujeme za Vašu 
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22. september 201
„Hodnotenie kvality prostredia

09:00 – 09:30         prezencia účastníkov
09:30 – 11:00 prednášky a diskusia
09:30 – 09:45         Kropelnický, Ládyš, Matoušek

hlukového zaťaženie územia 
09:45 – 10:00         Danihelová, Němec, Košúth, Čulík
                                  zvolenského zámku
10:00 – 10:15 Kamenický,Zaťko
10:15 – 10:30  Lumnitzer, Biľová
                                   opatrení    v polyfunkčných objektoch v
                                   zónach 
10:30 – 10:45          Hocko, Považan -
10:45 – 11:00          Tomášková - Expozícia zamestnancov pevným aerosolom na  
                                  pracoviskách drevárskej výroby
11:00 – 11:30            káva a keksík 
11:30 – 12:30           prednášky a diskusia
11:30 – 11:45           Drahoš,M. ,Drahoš.R

dopravy 
11:45 – 12:00          Zaťko, Kamenický
                                  cestnýchkomunikácií
12:00 – 12:15          Herczner  - Návrhy metodiky a
12:15 – 12:30           Krupa – Význam simulácie pri n

osvetľovacích sústav
12:30 – 13:30          obed 
13:30 – 15:00          prednášky  a diskusia
13:30 – 13:45 Drahoš,R.,Drahoš,M.

práci 
13:45 – 14:00         Biľová,Lumnitzer,

pri  determinácii n akustického výkonu zdrojov zvuku
14:00 – 14:15         Čekan - Rozvoj metodiky pre meranie a
                                 človeka prenosom kmitania na ruky
14:15 – 14:30         Lukáčová, Moravec,Szabó 

aerosolov v otvorených prevádzkach
14:30 – 14:45         Piňosová, Kevická, Lumnitzer

faktor pracovného  
14:45 – 15:00         Drahoš.R, Drahoš.R,
                                    životnom prostredí
15:00                       Záver rokovania 

 

Ďakujeme za Vašu účasť a tešíme sa opäť nabudúce 

. september 2011 – Konferencia 
„Hodnotenie kvality prostredia 2011“ 

prezencia účastníkov  
diskusia, chairman: prof. Ing. Lumnitzer, PhD. 

Kropelnický, Ládyš, Matoušek– Územný plán – problematika 
hlukového zaťaženie územia  
Danihelová, Němec, Košúth, Čulík - Akustika nádvoria   
zvolenského zámku 

,Zaťko – Mesto Bratislava v projekte Cityhush 
, Biľová - Návrh a vyhodnotenie protihlukových             

polyfunkčných objektoch v centrálnych mestských    

- Vplyv leteckej dopravy na životné prostredie 
Expozícia zamestnancov pevným aerosolom na   

pracoviskách drevárskej výroby 

diskusia, chairman: doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD. 
,M. ,Drahoš.R – Ochrana pred účinkami hluku z cestnej 

Kamenický, - Nové predpisy na hodnotenie hluku v okolí   
cestnýchkomunikácií  

Návrhy metodiky a algoritmu výpočtu predikcií emisií 
Význam simulácie pri návrhu optimalizácií a testovaní 

osvetľovacích sústav 

diskusia, chairman: prof. Ing. Lumnitzer, PhD. 
,R.,Drahoš,M.-  Zdravotné aspekty denného osvetlenia  pri 

Lumnitzer, Ondrejčák - Aplikácia merania akustickej intenzity 
pri  determinácii n akustického výkonu zdrojov zvuku 

Rozvoj metodiky pre meranie a hodnotenie expozícií   
človeka prenosom kmitania na ruky 
Lukáčová, Moravec,Szabó – Kvantifikácia a šírenie pevných  

otvorených prevádzkach 
, Kevická, Lumnitzer – Neionizujúce žiarenie ako fyzikálny 

pracovného  prostredia 
Drahoš.R, Drahoš.R, – Synergia elektromagnetických polí v   
životnom prostredí 
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