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ICETA sa ponesie v znamení televzdelávania 
 
 
Bratislava / Stará lesná, 4. september 2007  
 
 

Nosnou témou 5. ročníka medzinárodnej konferencie ICETA 2007, ktorá sa 
uskutoční 6. a 7. septembra v Starej Lesnej, bude využívanie informačných 
a komunikačných technológií vo vzdelávaní. Konferenciu organizuje 
Technická univerzita Košice v spolupráci s poprednými akademickými, 
verejnými a súkromnými inštitúciami. Generálnym partnerom podujatia je 
spoločnosť Cisco. Záštitu nad konferenciou prevzal člen Európskej komisie 
pre oblasť vzdelávania Ján Figeľ, minister školstva Ján Mikolaj a rektor 
Technickej univerzity v Košiciach Anton Čižmár, ktorí sa konferencie aj 
osobne zúčastnia. 

 
„Súčasný rozvoj informačných a telekomunikačných technológií podporuje televzdelávacie 
služby, ktoré zrejme v budúcnosti budú patriť medzi najdôležitejšie verejné služby. Naším 
cieľom je organizovať stretnutie nielen pre výrobcov technológií a prevádzkovateľov služieb, 
ale i pre laickú verejnosť. Malo by slúžiť ako platforma pre výmenu skúseností,“ zdôraznil 
rektor košickej univerzity Anton Čižmár. Program konferencie obsahuje príspevky zamerané 
na teoretickú, praktickú i metodologickú stránku televzdelávacích služieb.  
 
Ako informoval predseda organizačného výboru František Jakab, počas dvoch dní odznie na 
konferencii viac ako100 príspevkov a posterov od autorov zo 14 krajín.  Priebeh konferencie 
bude možné sledovať prostredníctvom internetu, pričom záujemcovia budú môcť vstupovať 
aj do diskusie v rámci videokonferenčných prenosov (http://videoserver.cnl.tuke.sk). 
Organizátori na to využijú videostreamingové technológie na báze IP. 
 
Súčasťou konferencie bude aj Letná škola projektu VENUS, ktorej hlavná časť sa uskutoční 
v belgickom Leuvene. Ide o seminár zameraný na programové prostriedky určené na 
podporu komunikácie medzi  partnermi z rôznych krajín. Účastníci konferencie ICETA 2007 
sa ho budú môcť zúčastniť prostredníctvom videokonferenčného spojenia. V rámci 
sprievodných akcií v Starej Lesnej vyhlásia aj víťazov 4. ročníka medzinárodnej súťaže E-
learning v praxi. 
 
Konferencia ICETA sa aj tento rok teší veľkému záujmu odbornej aj laickej verejnosti. 
Prejavilo o ňu záujem viac ako 200 registrovaných účastníkov. Ďalšie informácie o programe 
konferencie sú na adrese: www.elfa.sk/ICETA-2007/sk/.  
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