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Nezisková organizácia Výskumný ústav
spojov (VÚS) je významným pracoviskom
vedecko-technického rozvoja pre oblasť
elektronických komunikácií a poštových
služieb na Slovensku.
VÚS vznikol transformáciou príspevkovej
organizácie, ktorá bola do 31. 12. 1992
pobočkou VÚS Praha. Jeho zakladateľmi sú
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
SR 1 a zamestnanci VÚS.
VÚS systematicky rieši projekty aplikovaného
výskumu a vývoja vo vybraných okruhoch súvisiacich s elektronickými komunikáciami,
dopravnou telematikou a poštovými službami. Poskytuje kvalifikované služby skúšobníctva
a metrológie. Široký rozsah aktivít zahŕňa aj technickú normalizáciu, terminológiu v oblasti
elektronických komunikácií a poštových služieb a ďalšie vedecko-technické služby
zamerané na posudzovanie zhody, frekvenčné plánovanie, štatistické zisťovania,
poradenské služby a iné činnosti.
Hlavným cieľom VÚS je pružne reagovať na rýchly technický rozvoj a uspokojovať rastúce
potreby zákazníkov vo verejnej i súkromnej sfére.
Poslaním VÚS je poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti výskumu, vývoja,
vedeckotechnických služieb a informačných služieb v oblasti tvorby a ochrany životného
prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva, najmä:
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výskum a vývoj pre potreby komplexného rozvoja elektronickej komunikačnej
infraštruktúry v rámci zákona o elektronických komunikáciách,



analytická a expertízno-poradenská činnosť súvisiaca s aspektami kritickej
infraštruktúry v prepojení na bezpečnosť prevádzkovania komunikačnej
infraštruktúry,



výskum a vývoj pre potreby komplexného rozvoja poštových služieb,



výskum v oblasti ekonomických vzťahov, pracovných a sociálnych podmienok
v odvetviach telekomunikácií a pošty,



poradenstvo pre výskum a vývoj,



expertízna a poradenská činnosť, vypracúvanie posudkov v rámci výkonu štátnej
expertízy,



technická normalizácia, riešenie úloh súvisiacich s tvorbou, schvaľovaním
a vydávaním slovenských technických noriem,



frekvenčné plánovanie vysielacích frekvencií rádiových zariadení,



meranie pokrytia územia rádiovými signálmi (intenzita elektromagnetického poľa
a ďalšie rádiové parametre),
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špeciálne merania a overovanie technických prostriedkov elektronických
komunikačných sietí a kompatibility elektronických komunikačných systémov
a služieb,



skúšanie a overovanie technickej spôsobilosti elektrických a elektronických
zariadení,



špeciálne merania a posudzovanie zhody neurčených výrobkov,



metrologické služby,



meranie elektromagnetických polí ako faktora životného a pracovného prostredia
na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie,



meranie hluku v životnom prostredí,



vykonávanie činností pri certifikácii technických prostriedkov podľa zákona
o ochrane utajovaných skutočností,



zber a analýza štatistických údajov,



šírenie vedecko-technických poznatkov organizovaním odborných konferencií
na národnej aj medzinárodnej úrovni,



publikačná a edičná činnosť, s výnimkou reklamy, v rámci vyššie uvedených
činností,



zastupovanie v medzinárodných organizáciách v rozsahu poverenia orgánom
štátnej správy.
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