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NOVÁ TECHNIKA A SLUŽBY V TELEKOMUNIKÁCIÁCH SR A ČR 2012
(tlačová správa)
V Banskej Bystrici dňa 11. 6. 2012
Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES), člen ZSVTS, a Česká vědeckotechnická
společnost spojů (ČVTSS), člen ČSVTS, zorganizovali dňa 24. mája 2012 šiesty
ročník medzinárodnej konferencie NoTeS 2012 – Nová technika a služby
v telekomunikáciách SR a ČR.
Konferencia sa konala v Banskej Bystrici v priestoroch Výskumného ústavu spojov,
ktorý bol organizačným partnerom konferencie.
Program tohto medzinárodného odborného podujatia zaujal účastníkov už tradične
vysokou úrovňou odborných príspevkov, aktívnou účasťou záujemcov o aktuálne témy
v oblasti telekomunikácií, ale aj sprievodnou výstavkou služieb, technológií a meracej
techniky. Na konferencii sa stretli zástupcovia verejnej správy, poskytovatelia
a užívatelia telekomunikačných služieb a zástupcovia firiem podnikajúcich v odbore
elektronických komunikácií.
Konferenciu NoTeS`12 otvorili svojimi príhovormi členovia čestného predsedníctva Vladimír Murín, predseda SES a Miloš Schlitter, vedecký tajomník ČVTSS, ktorý ďalej
celé podujatie moderoval.
Na konferencii zameranej na prezentáciu nových technológií a služieb v oblasti
telekomunikácií odznelo celkom 7 odborných príspevkov, z toho 2 prezentovali
prednášatelia z Českej republiky.
V úvodnej prezentácii sa Jiří Vodrážka z Katedry telekomunikační techniky, ČVUT FEL
v Praze, zameral na hodnotenie kvality telekomunikačných služieb v aplikáciách
technológie Smart Grid.
Na cestu, ktorou sa v súčasnosti uberajú telekomunikačné aplikácie, sa účastníci
pozreli spolu s Miroslavom Vanekom zo spoločnosti Alcatel-Lucent, Slovakia, a. s., a to
na základe prezentácie, ktorú pripravili Branislav Zigo, zo spoločnosti
Alcatel-Lucent, Slovakia, a. s., a Ivan Baroňák, riaditeľ Ústavu telekomunikácií, FEI
STU v Bratislave.
Vladislav Čiernik zo spoločnosti Orange Slovensko, a.s., poukázal vo svojej prezentácii
na možné problémy koexistencie digitálnej pozemskej televízie a mobilných
širokopásmových služieb v pásme 800 MHz.
Dopoludňajší
program
uzavrel
svojou
prezentáciou
o spôsoboch
merania
výkonnostných a kvalitatívnych parametrov a interpretácii výsledkov meraní v
ethernetových sieťach technický riaditeľ spoločnosti GTS Slovakia, a.s., Juraj Eliáš.
Popoludňajší program pokračoval prednáškou Milana Kováčika z Výskumného ústavu
spojov, v ktorej účastníkom priblížil možnosti interpretácie a vývoj ukazovateľov
kvality elektronických komunikačných služieb.

1z2

SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
Na príklade konkrétneho telefónneho podvodu poukázal Ivo Fišer, riaditeľ spoločnosti
xPhoNet CZ s.r.o., na možné príčiny, ale aj dôsledky nekalých praktík vyskytujúcich sa
na trhu elektronických komunikácií.
Na záver konferencie zhrnul Vladimír Murín, vedúci divízie telekomunikácií a pošty
Výskumného ústavu spojov, štatistické údaje o širokopásmovom internete na
Slovensku získané na základe výsledkov rezortnej štatistiky MDVRR SR k 31. 12.
2011.
Účastníci mali v rámci odborného programu konferencie príležitosť porovnať súčasný
stav a trendy vo využívaní a vývoji nových technológií a služieb v elektronických
komunikáciách v Slovenskej republike a v Českej republike.
Súbežne s programom konferencie prebiehala sprievodná výstava, na ktorej sa
prezentovali zástupcovia spoločnosti Normann Engineering s.r.o. a Výskumného
ústavu spojov. Spoločnosť Normann Engineering s.r.o. sa prezentovala ako dodávateľ
komplexných riešení pre „broadband“ a „broadcast“. Pracovníci Sekcie skúšobníctva a
metrológie Výskumného ústavu spojov prezentovali ukážku merania intenzity
elektromagnetického poľa, pracovisko na meranie imisií a expozície hluku a iné služby
laboratória.
Konferencia svojím obsahom i priebehom naplnila očakávané ciele a v rámci diskusie
prispela k podnetnej výmene informácií a skúseností odborníkov z oblasti
elektronických komunikácií.
Organizátori konferencie ďakujú všetkým partnerom a účastníkom za prejavený
záujem a zároveň sa tešia na účasť na nasledujúcom ročníku konferencie v Prahe.
Viac informácií o konferencii, ako aj o činnosti oboch odborných spoločností, ktoré toto
podujatie organizujú, môžete získať na internetových stránkach SES a ČVTSS.

Ivana Latiaková, manažérka odborných podujatí Pobočky SES pri VÚS, n. o.
Vladimír Murín, predseda SES
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