
 

     

  
 

 

 

 
 

 
 

 

Spôsob prihlasovania 

Odoslaním záväznej prihlášky: 

-  on-line na adrese www.vus.sk/ts/reg  

Uzávierka prihlášok: 2. 10. 2015. Kapacita prednáškovej sály max. 90 miest. 

Účastnícky poplatok: 

- 15 Eur účastník člen SES, CTF, PPP, SAKT, samospráva, akademický sektor 

- 20 Eur ostatní účastníci 

V poplatku je zahrnuté občerstvenie počas prestávky a po skončení seminára. 

Pozn.: Organizátor nie je platiteľom DPH. 

 

Spôsob platby  

-  bankovým prevodom na účet č. 0301111003/0900, KS 0308, VS 08102015 

   Pozn.: Do správy pre príjemcu prosíme uviesť mená a priezviská účastníkov. 

 

Daňový doklad bude účastníkom vydaný pri registrácii. 
 

   

Slovenská elektrotechnická spoločnosť 
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Vás pozývajú na odborný seminár 
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Organizátori 

 Programový výbor 

 Ing. Vladimír Murín, SES 
 Ing. Ján Šebo, CTF 
 Mgr. Milan Ištván, PPP 
 Ing. Jana Mlynarčíková, PPP 
 Ing. Cyril Francisci, SES 

 

 Organizačný garant 

 Anna Jenisová, Výskumný ústav spojov, n. o. 
 

 Sekretariát seminára 

Pobočka SES pri VÚS 

       Zvolenská cesta 20 
       974 05 Banská Bystrica 
        
       Tel. 048 4324 134 
        Mob. 0905 271 922 
       e-mail: anna.jenisova@vus.sk 
       http://www.vus.sk/ses/pobocka/  
 

 Cieľ a určenie seminára 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s podporou rozvoja prístupových 
sietí novej generácie v rámci Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra a s legislatívnymi zmenami, ktoré prináša novela zákona 
o elektronických komunikáciách a nový stavebný zákon vo vzťahu 
k uľahčeniu výstavby prístupových sietí novej generácie. V programe 
seminára budú prezentované aj praktické skúsenosti z výstavby prístupových 
sietí.  

Seminár je určený najmä  pre zástupcov územnej samosprávy a pre 
prevádzkovateľov elektronických komunikačných sietí, ktorí budujú 
infraštruktúru elektronických komunikačných sietí. 

 
              Tešíme sa na vašu účasť a konštruktívnu diskusiu. 

   
Program 

 

Štvrtok, 8. október 2015  

 

09:00 – 09:30 Prezentácia účastníkov 

09:30 – 09:40 Úvod 

09:40 – 10:25 Podpora rozvoja prístupových sietí novej generácie NGA 
v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 
Milan Ištván, PPP, Marcel Hominda, Arthur D. Little 

10:25 – 11:10   Transpozícia  smernice 2014/61/EC do zákona o 
elektronických komunikáciách 
Viliam Podhorský, MDVRR SR 

11:10 – 11:30 Prestávka na občerstvenie 

11:30 - 12:15 Stav projektu Broadband v rámci PO3 OPIS a príprava na 
PO7 OPII  
Šimon Mičunek, NASES 

12:15 - 13:00 Kde sú biele miesta slovenského internetu? 
Prednášateľ bude doplnený (VÚS) 

13:00 - 13:45 Staviame v priestore – Nová generácia priestorových dát 
pre výstavbu prístupových sietí 
Miroslav Holubec, YMS, a.s. Trnava 

13:45 - 14:00 Diskusia a záver 

  

  

  
 

http://www.vus.sk/ses/pobocka/

