Slovenská elektrotechnická spoločnosť
Fórum pre komunikačné technológie
Partnerstvá pre prosperitu

Spôsob prihlasovania
Odoslaním záväznej prihlášky:
- elektronickou poštou na adresu anna.jenisova@vus.sk
- alebo faxom na číslo +421 48 4324 124
- alebo on-line na adrese www.vus.sk/ts/reg

Vás pozývajú na odborný seminár

Telekomunikačné stavby IV
Pravidlá poskytovania štátnej pomoci na urýchlenie budovania
prístupových sietí novej generácie

Uzávierka prihlášok: 26. 9. 2011. Kapacita prednáškovej sály max. 90 miest.
Účastnícky poplatok:
-

20 Eur účastník člen SES, CTF, PPP

-

25 Eur ostatní účastníci

V poplatku sú zahrnuté občerstvenie počas prestávok a po skončení seminára.
Pozn.: Organizátor nie je platiteľom DPH.
Spôsob platby
- bankovým prevodom na účet č. 2622756231/1100, KS 0308, VS 280911

28. september 2011
Výskumný ústav spojov, Banská Bystrica, Zvolenská cesta 20

Pozn.: Do správy pre príjemcu prosíme uviesť mená a priezviská účastníkov.
Daňový doklad bude účastníkom vydaný pri registrácii.

Organizátori


Programový výbor
 Ing. Vladimír Murín, SES
 Ing. Ján Šebo, CTF
 Mgr. Júlia Steinerová, CTF
 Ing. Juraj Oravec, CTF
 Ing. Jana Mlynarčíková, PPP
 Ing. Cyril Francisci, SES





Streda, 28. september 2011
08.30 - 09.30

Prezentácia účastníkov

09.30 - 09.45

Úvod

09.45 - 10.30

Organizačný garant

Verejná konzultácia k revízii "Usmernení Spoločenstva na
uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym
zavádzaním širokopásmových sietí"

 Ing. Ivana Latiaková

Júlia Steinerová, Fórum pre komunikačné technológie

Sekretariát seminára
Slovenská elektrotechnická spoločnosť
Zvolenská cesta 20
974 05 Banská Bystrica
Tel. 048 4324 121
Fax.048 4324 124
e-mail: anna.jenisova@vus.sk
http://www.ses.vus.sk



Program

Cieľ a určenie seminára
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnym stavom rozvoja
širokopásmového internetu na Slovensku a diskutovať o pravidlách
poskytovania štátnej pomoci na urýchlenie budovania prístupových sietí
novej generácie a ich pripravovanej revízii.
Seminár je určený najmä pre prevádzkovateľov elektronických
komunikačných sietí, ktorí budujú infraštruktúru prístupových sietí.
Tešíme sa na vašu účasť i na vaše otázky do diskusie.

10:30 - 11:15

Aktuálny stav OPIS PO3
Branislav Máčaj, Národná agentúra pre sieťové
a elektronické služby

11:15 - 11:30

Prestávka na občerstvenie

11:30 - 12:15

Dostupnosť a využívanie širokopásmového prístupu
na Slovensku
Vladimír Murín, Výskumný ústav spojov, n .o.

12:15 - 13:00

Nové stavby výškového charakteru a ich vplyv na rušenie
existujúcich bezdrôtových spojov, chýbajúca legislatíva na
ochranné pásmo bezdrôtových spojov
Pavol Szabó, AVIS, s. r. o.

13:00 - 14:00

Panelová diskusia (pozvaní zástupcovia štátnej správy
a telekomunikačných operátorov) a záver

