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Tlačová správa:  

Svetový de ň telekomunikácií  a informa čnej spolo čnosti 2013 

Slovenská elektrotechnická spolo čnos ť člen Zväzu slovenských vedecko-
technických spoločností a Ústav telekomunikácií Fakulty elektrotechniky a 
informatiky Slovenskej technickej univerzity v Brat islave  v spolupráci 
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
zorganizovali tradičné sympózium k Svetovému d ňu telekomunikácií a informa čnej 
spolo čnosti spojené s odovzdaním Ceny Jozefa Murgaša za r ok 2012 , ktoré sa 
uskutočnilo na Ústave telekomunikácií FEI STU v Bratislave 16. mája 2013. 

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti si každoročne pripomíname pri 
príležitosti založenia Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) 17. mája 1865. 
Na rok 2013 vyhlásilo ITU ústrednú tému: „Informa čné a komunika čné technológie 
a zlepšovanie bezpe čnosti na cestách“. 

Pozvanie na sympózium prijali zástupcovia orgánov štátnej správy, akademickej sféry a záujmových 
združení zo sektora elektronických komunikácií (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 
Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, Fórum pre komunikačné technológie, Partnerstvá pre 
prosperitu a Slovenská elektrotechnická spoločnosť). 

Účastníkov podujatia privítali profesor Ivan Baroňák, riaditeľ Ústavu telekomunikácií a p. Vladimír Murín, 
predseda Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti.  

Posolstvo k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti na tému „Informačné a 
komunikačné technológie a zlepšovanie bezpečnosti na cestách“ odznelo vo video prezentácii 
generálneho sekretára ITU p. Hamadouna Tourého1. 

Súčasný stav a aktuálne dianie v sektore elektronických komunikácií 
na Slovensku priblížil účastníkom sympózia p. Viliam Podhorský, 
generálny riaditeľ sekcie elektronických komunikácií a poštových 
služieb MDVRR SR. 

V nasledujúcom príspevku prof. Baroňák informoval účastníkov 
stretnutia o aktuálnej situácii  vysokoškolského vzdelávania v oblasti 
telekomunikácií a v súvisiacich odboroch a o pripravovaných zmenách 
študijného programu na FEI STU v Bratislave.  

O súčasnosti a histórii televízneho vysielania na Slovensku hovoril 
p. Milan Herman, zo spoločnosti Towercom, a. s. v príspevku, ktorý bol 
bohato ilustrovaný zaujímavými obrázkami televíznych vysielačov 
umiestnených v rôznych kútoch Slovenska.    

Tradične sa oslava Svetového dňa telekomunikácií na Slovensku spája 
s vyhodnotením súťaže o Cenu Jozefa Murgaša, ktorú každoročne 
udeľujú SES a MDVRR SR na podporu tvorivej činnosti mladých 

                                                      
1 http://www.itu.int/en/wtisd/Pages/2013toure.aspx 
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vedeckých a technických pracovníkov pôsobiacich v oblasti elektronických komunikácií prispievajúcej 
k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a 
informatiky na Slovensku.  

Laureátom Ceny Jozefa Murgaša za rok 2012 sa stal na základe hodnotenia odbornej komisie Ing. Tibor 
Mišuth, PhD. z Ústavu telekomunikácií, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave za publikovanie pôvodného teoretického príspevku podporujúceho rozvoj 
elektronických komunikácií na Slovensku vo svojej dizertačnej práci "Aplikácia systémov hromadnej 
obsluhy v IP sie ťach" .  

 

Organizátori podujatia ďakujú všetkým zúčastneným a zvlášť spoločnosti Towercom, a. s., ktorá podporila 
organizáciu tohto podujatia a súťaž o Cenu Jozefa Murgaša za rok 2012.   

V Bratislave 16. 5. 2013. 

Ing. Vladimír Murín, predseda SES 


