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Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Slovenská 

elektrotechnická spoločnosť člen Zväzu slovenských vedecko-

technických spoločností zorganizovali tradičné stretnutie 

k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti spojené 

s odovzdaním Ceny Jozefa Murgaša za rok 2016, ktoré sa 

uskutočnilo v Bratislave v priestoroch ministerstva na Námestí 

slobody 6 dňa 24. mája 2017. 

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti si 

každoročne pripomíname pri príležitosti založenia Medzinárodnej 

telekomunikačnej únie (ITU) 17. mája 1865. Na rok 2016 vyhlásilo 

ITU ústrednú tému: „Big Data for Big Impact“. 

Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia orgánov štátnej správy, akademickej sféry a záujmových združení 

zo sektora informačných a komunikačných technológií (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, Fakulta 

elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  Fórum pre komunikačné 

technológie, Zväz elektrotechnického priemyslu, Slovenská asociácia káblových telekomunikácií, 

Asociácia prevádzkovateľov káblových telekomunikácií  a Slovenská elektrotechnická spoločnosť). 

Účastníkov podujatia privítal zástupca Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD., ktorý celé podujatie moderoval. 

Posolstvo k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti na aktuálnu tému „veľké dáta pre 

veľký dopad“ odznelo vo video prezentácii generálneho sekretára ITU p. Houlin Zhao. 

Súčasný stav a aktuálne dianie v sektore elektronických komunikácií na Slovensku priblížil účastníkom 

podujatia Ing. Viliam Podhorský, riaditeľ odboru elektronických komunikácií na MDV SR. 

Oslava Svetového dňa telekomunikácií a informačnej spoločnosti na Slovensku sa tradične spája 

s vyhodnotením súťaže o Cenu Jozefa Murgaša. Túto udeľujú SES a MDV SR každoročne na podporu 

tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov prispievajúcej k rozvoju elektronických 

komunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a informatiky na Slovensku.  

Na základe hodnotenia odbornej komisie sa laureátom Ceny Jozefa Murgaša za rok 2016 stal Ing. Milan 

Kellovský z Ústavu telekomunikácií FEI STU v Bratislave za publikovanie pôvodného teoretického 

príspevku k rozvoju elektronických komunikácií s názvom „The Optimal Sizing of HSS Database in IMS“ 

v renomovanom vedeckom a technickom časopise Wireless Personal Communications. 

 

http://www.vus.sk/ses


 

 

 

Cenu víťazovi slávnostne odovzdali Ing. Viliam Podhorský, riaditeľ odboru elektronických komunikácií 

MDV SR a predseda SES Ing. Ján Tuška. Víťaz súťaže prezentoval svoju prácu a v diskusii odpovedal na 

otázky účastníkov podujatia. 

Organizátori ďakujú všetkým účastníkom a podporovateľom tohto tradičného podujatia i súťaže o Cenu 

Jozefa Murgaša. 


