
 

 

INFORMAČNÝ  LIST 

 

X. ročník medzinárodnej konferencie 

Nová technika a služby v telekomunikáciách 
SR a ČR 

Miesto konania: Výskumný ústav spojov, Zvolenská cesta 20, 
Banská Bystrica 

Termín konania: štvrtok 9. 6. 2016 
 

ZAMERANIE A PROGRAM KONFERENCIE 

Konferencia je zameraná na prezentáciu nových technológií a služieb elektronických komunikácií a na vybrané legislatívne 
otázky, najmä: 

• nová legislatíva v sektore elektronických komunikácií,  

• prístupové siete novej generácie, 

• digitálne rozhlasové vysielanie, 

• využitie geografických informačných systémov v sektore elektronických komunikácií, 

• elektronické komunikačné služby. 

Na konferencii odznejú príspevky zástupcov štátnej správy v sektore elektronických komunikácií, dodávateľov technológií 
a meracích systémov, poskytovateľov telekomunikačných služieb, výskumných a vzdelávacích inštitúcií: Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR, České vysoké učení technické v Prahe,  AVIS s. r. o., ArcGEO Information Systems spol. s 
r. o., Špeciálne systémy a software, a. s., Výskumný ústav spojov, n. o. a ďalší. 

Konferencia je určená odbornej verejnosti, poskytovateľom a používateľom elektronických komunikačných služieb, zástupcom 
podnikateľskej i verejnej sféry pôsobiacim na trhu elektronických komunikácií a ďalším záujemcom o trendy v oblasti elektronických 
komunikácií. 

Súčasťou programu konferencie bude sprievodná výstavka služieb a aplikácií.  

ORGANIZÁTORI 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, Pob. SES pri VÚS, člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) 

Česká vědeckotechnická společnost spojů, člen Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) 

Organizačný partner 

Výskumný ústav spojov, n. o. 

http://www.vus.sk 

       
 

Mediálni partneri 

     

   

   

Organizačný garant: 

Anna Jenisová, Pobočka SES pri VÚS, t: +421 48 4324 134  e-mail: anna.jenisova@vus.sk  

Programový výbor: 

Vladimír Murín, Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SR) 

František Janoušek, Česká vědeckotechnická společnost spojů (ČR) 

Josef Ptáček, Česká vědeckotechnická společnost spojů (ČR) 

Miloš Schlitter, SITEL, spol. s r.o. (ČR) 

Juraj Oravec, Výskumný ústav spojov, n.o. (SR) 

Ján Tuška, Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SR)  
Všeobecné informácie: 
Rokovacie jazyky:  slovenský, český 
Zborník prednášok:  elektronický zborník prednášok v originálnom jazyku 
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