... bližšie k úspechu

TLAČOVÁ SPRÁVA
k 8. medzinárodnej konferencii
STREDOEURÓPSKE RÁDIOKOMUNIKAČNÉ DNI
CERD 2012
V dňoch 15.-16. marca 2012 sa v Kongresovom centre Technopol Bratislava uskutoční už
8. ročník medzinárodnej konferencie Central European Radiocommunication Days.
CERD 2012 sa bude konať krátko po ukončení Svetovej rádiokomunikačnej konferencie ITUWRC 12, preto aj
1. téma konferencie bude venovaná frekvenčnému manažmentu. Otázky účelu a spôsobu
využitia uvoľnených frekvencií v pásmach 800 MHz, 1 800 MHz a 2,6 GHz, širokopásmového
prístupu, sietí novej generácie ako aj metódy oceňovania frekvenčného spektra budú predmetom
panelovej diskusie po prezentáciách predstaviteľov ITU-R, TÚ SR, ORANGE Slovakia, a.s.
a Apex Economics.
Chris Doyle, svetový expert na oceňovanie frekvenčného spektra z Apex Economics a jeden
z hlavných prednášateľov nám k tejto téme povedal:
„Správa frekvenčného spektra sa ukazuje byť stále dôležitejšia pri stimulácii hospodárskeho rastu
a podpore konkurencieschopnosti. Uvoľnenie pásma pre nové širokopásmové služby je dôležitým
prvkom pri zotavení sa zo súčasnej hospodárskej krízy. Starý štýl a byrokratické metódy riadenia
spektra sú už považované za nefunkčné a politici potrebujú realizovať moderné techniky s
väčšou flexibilitou. Táto konferencia poskytuje účastníkom vynikajúcu príležitosť dozvedieť sa o
nedávnom pokroku v oblasti správy frekvenčného spektra a mať prospech z priameho kontaktu s
osobnosťami v tejto oblasti.“
2. téma je venovaná digitalizácii rozhlasového vysielania. V roku 2011 sa v SR uskutočnilo
skúšobné pozemské digitálne rozhlasové vysielanie v systéme DRM+.
Tibor Budvesel, konateľ spoločnosti VKC INTENZÍVA, s.r.o. a organizátor CERD konferencií
vyjadril názor, že:
„vzhľadom na pokračujúcu distribúciu rozhlasových programov cez internet a očakávaný rozvoj
LTE sietí, nadišiel čas znova otvoriť diskusiu o možnostiach pozemského digitálneho
rozhlasového vysielania na Slovensku.“
O priebehu a vyhodnotení skúšobného vysielania na Slovensku, o nemeckom prístupe
k digitalizácii rozhlasového vysielania, o nórskej skúsenosti s kombináciou DMB/DAB/DAB+
a internetu a o ďalších súvisiacich otázkach budú diskutovať zástupcovia RTVS a VÚS, n.o.,
nemeckého regulátora BNetzA, nórskeho operátora Mobile TV Corporation a medzinárodného
DRM konzorcia.
3. téme o digitalizácii TV vysielania je venovaný druhý konferenčný deň. Zástupcovia hlavných
prevádzkovateľov DVB-T: Towercom, a.s., a České radiokomunikace, a.s., predstavia ďalšiu
etapu digitalizácie pozemského TV vysielania na Slovensku a v ČR. Flexibilný distribučný model
HDTV a 3D služieb pomocou satelitov SES ponúkne zástupca spoločnosti ASTRA CEE.
O problémoch interoperability HDTV reťazca a o dôsledkoch očakávaného vývoja 3D technológie
pre vysielateľov budú hovoriť špecialisti z BBC a EBU Technical.
Andy Quested, šéf BBC HD&3D Technology a hlavný prednášateľ v tejto téme hovorí, že:

„V súčasnej dobe prechádzame jednou z najväčších zmien v programe výroby a distribúcie.
Pásky miznú a HD sa stáva štandardom pre celú výrobu. Zároveň sa musíme pozrieť na súbory
založené na kontrolu kvality, súbory distribučných noriem a medzinárodnej výmeny a navyše
ešte 3D! Existuje reálna potreba pre európskych vysielateľov spolupracovať na vytvorení noriem
a pracovných postupov, ktoré by nás preniesli cez tento prechod?“
Záštitu nad konferenciou prevzal Ján Figeľ, 1.podpredseda vlády SR a minister dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Partnermi konferencie sú: Astra CEE, ORANGE, a.s.
Mediálni partneri sú: Sdělovací technika, SAT&DVB-T magazín, Goodwill, Eurobiznis,
www.education.sk, Progressletter.
Usporiadateľom a organizátorom je VKC Intenzíva, s.r.o., v spolupráci s Telekomunikačným
úradom SR.
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