XIV. ročník medzinárodnej konferencie

Vážené dámy, vážení páni,
Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES) a Česká vědeckotechnická
společnost spojů (ČVTSS) s podporou organizačného partnera Výskumného
ústavu spojov, n.o. (VÚS), mediálnych a technologických partnerov pripravili už
14. ročník konferencie NoTeS. Zámerom tejto konferencie je oboznámiť Vás
s aktuálnymi trendmi a praktickými výsledkami dosiahnutými v oblasti
rozvoja a bezpečnosti elektronických komunikácií v SR a v ČR, v období od
konania predošlého ročníka konferencie v roku 2019.
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Konferencia NoTeS‘22 je zameraná na prezentáciu nových technológií a služieb
elektronických komunikácií, najmä:
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siete a technológie 5G,
mapovanie intenzity elektromagnetických polí,
synergie elektronických komunikácií a satelitnej navigácie,
závislosť infraštruktúr od GNSS signálov a spôsoby ich rušenia.

Na konferencii odznejú príspevky zástupcov štátnej správy v sektore
elektronických komunikácií, poskytovateľa telekomunikačných služieb,
výskumných a vzdelávacích inštitúcií: Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
České vysoké učení technické - Fakulta elektrotechnická v Praze, O2 Slovakia,
s.r.o., GNSS Centre of Excellence, Výskumný ústav spojov, n. o.
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

Ján Tuška, SES/ VÚS
Jozef Pavlík, VÚS
Josef Ptáček, ČVTSS

Pavol Solivajs, SES/ VÚS

František Janoušek, ČVTSS

Česká vědeckotechnická společnost spojů
člen ČSVTS

Organizačný garant
SES/ VÚS

Online konferencia, 15. jún 2022

Pozvánka

Anna Jenisová

Tel.: +421 48 2989 134
e-mail: anna.jenisova@vus.sk

Anna Jenisová, SES/ VÚS
Ján Podoba, VÚS

NoTeS ‘22

Organizačný
partner:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Streda, 15. jún 2022

Spôsob prihlasovania
Vyplnením prihlasovacieho on-line formulára na adrese
www.vus.sk/notes/reg

09:00 Otvorenie konferencie
09:05 Budovanie 5G sietí v Európe a na Slovensku
Viliam Podhorský, SEKPS, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
09:35 Sítě 5G v ČR

Jiří Vodrážka, Katedra telekomunikační techniky, ČVUT FEL v Praze

10:05 5G modernizácia mobilnej siete O2 Slovakia – skúsenosti
z výstavby
Juraj Stas, O2 Slovakia, s.r.o.
10:35 Prestávka
10:45 Testování datových přenosů v mobilních sítích LTE a 5G

Jiří Vodrážka, Katedra telekomunikační techniky, ČVUT FEL v Praze

11:15 Merania intenzít elektromagnetických polí v SR a zobrazenie
nameraných hodnôt v interaktívnej mape

Juraj Chrenko, Výskumný ústav spojov, n.o.

11:45 Prestávka
12:30 Synergie medzi elektronickými komunikáciami a službami
satelitnej navigácie

Gabriel Stančik, SEKPS, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

12:45 Závislosť infraštruktúr od GNSS signálov a možné spôsoby ich
rušenia

Norbert Majer, Výskumný ústav spojov, n. o.

13:20 Detekcia nezákonného rušenia signálov GNSS

Tomáš Duša, GNSS Centre of Excellence

13:50 Ukončenie konferencie
Zmena programu vyhradená.

Uzávierka prihlášok 14. 6. 2022
Prihláseným účastníkom bude na zvolenú emailovú adresu zaslaný link
na prihlásenie do konferencie
Konferencia bude prebiehať online cez platformu WebEx
Rokovacie jazyky
slovenčina, čeština
Anotácie prednášok
Anotácie prednášok sú dostupné na www.vus.sk/notes/anotacie
Moderátor: Milan Ištván – Partnerstvá pre Prosperitu
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