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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. 

Konferencia NoTeS 2016 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, mobilné komunikácie, 

− digitálne rozhlasové vysielanie, 

− využitie geografických informačných systémov v sektore elektronických 
komunikácií. 

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,  TelTemp, spol. s r. o., AVIS s. r. o., ArcGEO 
Information Systems spol. s r. o., Špeciálne systémy a software, a. s., PZK 
Brno, a. s., Výskumný ústav spojov, n. o. a ďalší. 

Súčasťou programu konferencie bude sprievodná výstavka služieb a aplikácií. 

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  Anna Jenisová, SES/ VÚS B. Bystrica 

František Janoušek, ČVTSS  Ivana Latiaková, SES/ VÚS B. Bystrica 

Josef Ptáček, ČVTSS  Pavol Solivajs, VÚS B. Bystrica 

Ján Tuška, SES  Martin Čech, ČVTSS 

Miloš Schlitter, ČVTSS/ SITEL Praha  Dagmar Horeličanová, VÚS B. Bystrica 

Juraj Oravec, VÚS B. Bystrica  Ján Podoba, VÚS B. Bystrica 

  Organizačný garant 

Anna Jenisová, SES/ VÚS Banská Bystrica 
Tel.: +421 48 4324 134 

  e-mail: anna.jenisova@vus.sk 
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X. ročník medzinárodnej konferencie / výstava 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť 
člen ZSVTS 

Česká vědeckotechnická společnost spojů 
člen ČSVTS 

Banská Bystrica, 9. júna 2016 

Pozvánka 
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PROGRAM 

 

 

8:30    Prezentácia účastníkov 

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

10:00  Hodnocení kvalitativních parametrů a kvality služeb 
v přístupových sítí nové generace (NGA) 
Jiří Vodrážka, Katedra telekomunikační techniky, ČVUT FEL v Praze  

10:30  Pokroky ve vývoji mobilních systémů 5G 
Václav Žalud, Katedra radioelektroniky, ČVUT FEL v Praze 

11:00  Prestávka na kávu 

11:30  Zmeny v zákone o elektronických komunikáciách 
Pavol Gerhat, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

12:00  Projektová príprava a výstavba prístupových sietí novej 
generácie 
Ján Šebo, TelTemp, spol. s r. o. 

12:30  Prestávka na obed 

13:30  Prezentácia firemných riešení pre siete novej generácie 
Rohde & Schwarz GmbH 

13:50  RF over Fibre 
Jiří Lošťák, PZK BRNO a.s. 

14:10  Nová metodika na hodnotenie pokrytia signálom LTE 
Ján Kosterec, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií 
a poštových služieb; Marián Felix, Výskumný ústav spojov, n. o. 

14:40  Uplatnenie moderného systému GIS v sektore elektronických 
komunikácií 
Miroslav Blaha, ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 

15:10  Prvé skúsenosti s pozemským digitálnym rozhlasovým 
vysielaním T-DAB+ v SR 
Michal Kašuba, AVIS, s. r. o., Zdenko Zbončák, Výskumný ústav 
spojov, n. o. 

15:40  Diskusia  

16:00  Ukončenie konferencie 

Zmena programu vyhradená. 

Moderátori: Josef Ptáček – ČVTSS, Ján Tuška – SES 

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

Uzávierka prihlášok 6. 6. 2016 alebo pri naplnení kapacity miestnosti. 

Účastnícky poplatok 

- členovia SES, ČVTSS, SAKT, zástupcovia verejnej správy a akademickej obce 
............................................................................................... 35 € / úč. 

- ostatní .................................................................................... 45 € / 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 IBAN: SK91 0900 0000 0003 0111 1003,  
BIC: GIBASKBX, KS 0308, VS 09062016 
o Pozn.: Do správy pre príjemcu prosíme uviesť mená a priezviská 

účastníkov. 
- 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 služieb a aplikácií 
spoločností Špeciálne systémy a software, a.s., PZK BRNO a.s. a Výskumný 
ústav spojov, n. o. 
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Štvrtok, 9. júna 2016 



 

 

 

                        
 

Miesto konania: 

Výskumný ústav spojov, n. o. 
Zvolenská cesta 20 
974 05  Banská Bystrica 
GPS: 19E 08 15, 48N 42 32 

Tel.: +421 48 4324 134 
e-mail: anna.jenisova@vus.sk 
http://www.vus.sk 

 

 

 

 

 

   

 


