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VI.  ročník medzinárodnej konferencie  

NNOOVVÁÁ  TTEECCHHNNIIKKAA  AA  SSLLUUŽŽBBYY  VV  TTEELLEEKKOOMMUUNNIIKKÁÁCCIIÁÁCCHH  SSRR  AA  ČČRR  

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

Termín konania: 24. 5. 2012 

ZAMERANIE A PROGRAM KONFERENCIE  

Konferencia je zameraná na prezentáciu nových technológií a služieb v oblasti telekomunikácií a rádiokomunikácií so 
zameraním na kvalitu služieb poskytovaných spotrebiteľom. Tematicky nadväzuje na V. ročník, ktorý sa konal v Prahe 
v októbri 2011. Na konferencii odznejú príspevky výrobcov technológií, poskytovateľov telekomunikačných 
služieb, výskumných a vzdelávacích inštitúcií: Alcatel-Lucent Slovakia a.s.; České vysoké u čení technické 
v Praze; GTS Slovakia, a.s.; Orange Slovensko, a.s. ; Ústav telekomunikácií, FEI STU v Bratislave; Výsk umný 
ústav spojov, n.o.; xPhoNet CZ s.r.o. a ďalších . Účastníci budú mať príležitosť porovnať súčasný stav a trendy 
v Slovenskej a Českej republike, najmä pokrok dosiahnutý za uplynulý rok. 

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

Súčasťou programu konferencie budú odborné príspevky a sprievodný program.  

ORGANIZÁTORI 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen ZSVTS 

Česká vědeckotechnická společnost spojů, člen ČSVTS 

Organiza čný partner  

Výskumný ústav spojov, n. o.   

Programový výbor:  
Ivan Baroňák 
Ústav telekomunikácií, FEI STU v Bratislave (SR) 

František Janoušek 
Česká vědeckotechnická spole čnost spoj ů (ČR) 

Vladimír Murín 
Slovenská elektrotechnická spolo čnos ť (SR) 

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

Josef Ptáček 

Česká vědeckotechnická spole čnost spoj ů (ČR) 

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

Organiza čný výbor:  
Ivana Latiaková, organizačný garant 
Pobočka Slovenskej elektrotechnickej spolo čnosti pri VÚS (SR) 
t: +421 48 4324 168      m: +421 915 993 055    e: latiakova@vus.sk   

Pavol Solivajs, zabezpečenie výstavy 
Výskumný ústav spojov, n.o. (SR) 

t: +421 48 4324 167      m: +421 917 856 951     e:  solivajs@vus.sk  

Martin Čech 
Česká vědeckotechnická spole čnost spoj ů (ČR) 

Cyril Francisci 
Pobočka Slovenskej elektrotechnickej spolo čnosti pri VÚS (SR)  

Miroslava Oravcová 
Výskumný ústav spojov, n.o. (SR) 

Ján Podoba 
Pobočka Slovenskej elektrotechnickej spolo čnosti pri VÚS (SR)  

Všeobecné informácie: 
Rokovacie jazyky:  slovenský, český 

Zborník prednášok:  elektronický zborník prednášok v originálnom jazyku 

člen  člen  


