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Vážené dámy, vážení páni, 

 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Česká vědeckotechnická společnost 
spojů zostavili program tejto konferencie s úmyslom zoznámiť Vás najmä 
s praktickými výsledkami dosiahnutými v oblasti elektronických komunikácií 
v SR a v ČR, so zameraním na obdobie od konania vlaňajšieho ročníka 
konferencie. 

Do programu konferencie sú zaradené prednášky z oblasti hodnotenia kvality 
telekomunikačných služieb, vývoja komunikačných aplikácií, koexistencie 
služieb širokopásmového prístupu k Internetu a pozemskej digitálnej televízie 
DVB-T v pásme 800 MHz, merania výkonnostných a kvalitatívnych parametrov, 
riešenia konkrétneho podvodu v telefónnej službe, štatistiky spôsobov 
internetovej komunikácie v podnikovej sfére a u obyvateľov SR. 

Súčasťou programu je ukážka praktických meraní a meracích prístrojov 
Výskumného ústavu spojov. 

Účastníci konferencie dostanú pri prezentácii zborník v elektronickej forme 
obsahujúci prezentácie, ako aj propagačné materiály zúčastnených firiem. 

Sme presvedčení, že program tejto jedinečnej česko-slovenskej konferencie je 
príležitosťou pre investorov, prevádzkovateľov sietí, projektantov, ako aj 
zástupcov verejnej správy, používateľov telekomunikačných služieb a ostatnú 
odbornú verejnosť z obidvoch republík zoznámiť sa s aktuálnymi trendmi 
v oblasti elektronických komunikácií.  

 

Programový výbor  Organizačný výbor 

Vladimír Murín, SES/ VÚS B. Bystrica  Ivana Latiaková, SES/ VÚS B. Bystrica  

Juraj Oravec, VÚS B. Bystrica  Mária Chocholová, SES/ VÚS B. Bystrica 

Ivan Baroňák, ÚT, FEI STU Bratislava  Miroslava Oravcová, VÚS B. Bystrica 

Josef Ptáček, ČVTSS  Ján Podoba, SES/ VÚS B. Bystrica 

František Janoušek, ČVTSS  Anna Jenisová, SES/ VÚS B. Bystrica 

Miloš Schlitter, ČVTSS/ SITEL Praha  Martin Čech, ČVTSS 

 

Organizačný garant 

Pavol Solivajs, VÚS B. Bystrica 
Tel.: +421 48 4324 167; Fax: +421 48 4324 124 

  e-mail: pavol.solivajs@vus.sk 
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6. ročník medzinárodnej konferencie / výstava 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť 
člen ZSVTS 

Česká vědeckotechnická společnost 
spojů 
člen ČSVTS 

Banská Bystrica, 24. mája 2012 

Pozvánka 
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PROGRAM 
 
 

 

8:30    Prezentácia účastníkov 

9:30    Otvorenie, vystúpenie predstaviteľov SES, ČVTSS a hostí 

10:00  Metodika komplexního ohodnocení kvality telekomunikačních 
služeb pro průmysové aplikace 
Jiří Vodrážka, ČVUT FEL, Praha  

10:30  Kam sa uberajú telekomunikačné aplikácie? 
Branislav Zigo, Alcatel- Lucent, Slovakia, a. s., Ivan Baroňák, FEI 
STU, Bratislava 

11:00  Prestávka na kávu 

11:30  Nové širokopásmové služby v pásme 800 MHz a ich koexistencia 
s existujúcimi službami DVB T 
Vladislav Čiernik, Orange Slovensko, a.s. 

12:00  Meranie výkonostných a kvalitatívnych parametrov 
v ethernetových sieťach 
Juraj Eliáš, GTS Slovakia, a.s. 

12:30  Obed 

13:30  Ukážka praktických meraní a meracích prístrojov 

14:00  Vývoj a  interpretácia ukazovateľov kvality služieb 
elektronických komunikácií 
Milan Kováčik, Výskumný ústav spojov, n. o. 

14:30  Příklad a posudek konkrétního telefonního podvodu 
Ivo Fišer, xPhoNet CZ s.r.o. 

15:00  Internet – spôsoby komunikácie v podnikovej sfére 
a u obyvateľov SR 
Peter Rozboril, Štatistický úrad SR 

15:30  Diskusia  

16:00  Ukončenie konferencie 
 
Zmena programu vyhradená. 

 
Moderátor: Miloš Schlitter – ČVTSS 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
Spôsob prihlasovania  
- Odoslaním záväznej prihlášky on-line na adrese www.vus.sk/notes/reg 

Uzávierka prihlášok ... 18. 5. 2012 alebo pri naplnení kapacity 
miestnosti 

Účastnícky poplatok 
- členovia SES, ČVTSS, SAKT zástupcovia verejnej správy a akademickej obce 

............................................................................................... 45 € / úč. 
- ostatní .................................................................................... 60 € / úč. 

V poplatku sú zahrnuté i náklady na zborník, obed a občerstvenie počas 
prestávok. Prednášajúci účastnícky poplatok neplatia. 
Pozn.: Organizátor nie je platiteľom DPH. 

Spôsob platby 
- bankovým prevodom 
o zo SR: na účet č. 301111003/0900, KS 0308, VS 240512 
o z ČR: na účet IBAN SK9109000000000301111003, SWIFT GIBASKBX, 

platobný titul 386, účel platby 240512, Slovenská sporiteľňa Banská 
Bystrica 

 
- alebo v hotovosti pri registrácii účastníkov (len účastníci z ČR) 
 
Daňový doklad bude účastníkom vydaný pri registrácii. 

Rokovacie jazyky .......................... slovenčina, čeština 

Anotácie prednášok 
Anotácie prednášok sú dostupné na http://www.vus.sk/notes/anotacie 

Výstava 
V priestoroch konania konferencie sa uskutoční výstava meracích prístrojov 
Výskumného ústavu spojov. 

Miestna doprava 
Možnosti miestnej trolejbusovej a  autobusovej dopravy sú uvedené na adrese 
http://www.vus.sk/notes/info 
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Štvrtok, 24. mája 2012 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Miesto konania: 

Výskumný ústav spojov, n. o. 
Zvolenská cesta 20 
974 05  Banská Bystrica 

Tel.: +421 48 4324 167 
Fax: +421 48 4324 124 
e-mail: pavol.solivajs@vus.sk 
http://www.vus.sk 
 
 

 


