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Tlačová správa: Slávnostná akadémia k Svetovému dňu telekomunikácií 2006  
 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť  člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností 
v spolupráci s Katedrou telekomunikácií FEI STU Bratislava a Ministerstvom dopravy, pôšt 
a telekomunikácií SR zorganizovali slávnostnú akadémiu k Svetovému d ňu telekomunikácií  2006 
spojenú s odovzdaním Ceny Jozefa Murgaša za rok 200 5, ktorá sa uskutočnila  na FEI STU Bratislava 
v utorok 30. mája 2006.  

Program: 

1. Otvorenie (úvodné vystúpenia zástupcov Katedry telekomunikácií FEI STU, MDPT SR, SES, ZSVTS). 

2. Príhovor generálneho sekretára ITU p. Yoshio Utsumi k SDT 2006 „Promoting Global Cybersecurity“ 
(videoprezentácia). 

3. Vystúpenie zástupcu MDPT SR venované súčasnému stavu sektora telekomunikácií. 

4.  Vystúpenie zástupcu Fakulty elektrotechniky a informatiky STU venované otázkam vzdelávania, vedy a 
výskumu.   

5. Odovzdanie Ceny Jozefa Murgaša za rok 2005 (zástupcovia MDPT SR, SES). 

6. Vystúpenie laureáta Ceny Jozefa Murgaša za rok 2005. 

7. Záver 
 
 
Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia nasledujúcich organizácií: 

− Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií (gen. riaditeľ sekcie pošty a telekomunikácií p. Anton 
Smitka); 

− STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky (dekan prof. Ing. František Janíček, CSc., 
vedúci Katedry telekomunikácií doc. Ing. Ivan Baroňák, CSc.); 

− Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta (doc. Rudolf Hronec, CSc.); 

− Telekomunikačný úrad SR (predseda Ing. Milan Luknár); 

− Fórum pre komunikačné technológie CTF (predseda Ing. Ján Šebo); 

− Asociácia telekomunikačných operátorov ATO (predseda Ing. Vladimír Ondrovič); 

− Slovenská elektrotechnická spoločnosť (predseda Ing. Vladimír Murín); 

− Telemont Slovensko, s.r.o. (predseda predstavenstva a riaditeľ Ing. Peter Mižík) 

− Zväz elektrotechnického priemyslu (generálny sekretár Mgr. Vlado Kalina); 

− Zväz slovenských vedecko-technických spoločností (predseda doc. Ing. Pavol Molnár, CSc., 
podpredsedníčka  pre vedu a techniku RNDr. Magda Irová) 
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Vyhodnotenie Ceny Jozefa Murgaša za rok 2005 

Cenu Jozefa Murgaša udeľujú  od roku 1995 každoročne Slovenská elektrotechnická spoločnosť a 
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. 

 „Cena Jozefa Murgaša“ je určená na podporu tvorivej činnosti mladých 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. 
Udelenie „Ceny“ je spojené s finančným ohodnotením sumou 15.000,- Sk. 

„Cena Jozefa Murgaša“ sa udeľuje za: 

a) publikovanie pôvodného teoretického príspevku podporujúceho rozvoj elektronických komunikácií a ich 
aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a informatiky na Slovensku; 

b) využitie pôvodného teoretického príspevku pri rozvoji elektronických komunikácií a ich aplikácií 
v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a informatiky a pri rozvoji telekomunikačného 
priemyslu na Slovensku; 

c) využitie nových poznatkov zo zahraničia pri rozvoji elektronických komunikácií a ich aplikácií 
v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a informatiky a pri rozvoji telekomunikačného 
priemyslu na Slovensku. 

Podmienky pre uchádzača o „Cenu Jozefa Murgaša“: 

- slovenská štátna príslušnosť; 

- dosiahnutý vek najviac 40 rokov v roku, za ktorý sa „Cena“ udeľuje; 

- zaslanie vyplnenej prihlášky, vrátane požadovaných príloh, do súťaže o udelenie „Ceny“ na adresu 
Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti do 15. mája 2006. 

Do súťaže o Cenu Jozefa Murgaša za rok 2005 boli prihlásené 3 práce: 

- študent Martin Olejár z Katedry elektroniky a multimediálnych komunikácií FEI TU Košice - 
diplomová práca "Analýza chaotického atraktora" prihlásil vedúci diplomovej práce p. Milan 
Guzan; 

- Ing. Daniel Haško, PhD. z  Medzinárodného Laserového Centra  pri FEI STU Bratislava - odborný 
príspevok na tému "Avalanche photodiode with sectional InGaAsP/InP charge layer"; 

- Ing Jozef Pallo a p. Nenad  Markovič zo spoločnosti ELKOND HHK, a.s. - praktická aplikácia 
"Použitie nového princípu ochrany komunikačných káblov proti pozdĺžnemu šíreniu vlhkosti v kábli 
(tzv. Dynamický systém ochrany) a zlepšenie jeho prenosových vlastností pre potreby Slovak 
Telekom, a.s.“ 

 

Odborná porota v zložení: 

- Ing. Vladimír Murín, predseda Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti (predseda poroty); 

- Ing. Anton Smitka, generálny riaditeľ sekcie pošty a telekomunikácií MDPT SR; 

- Ing. Jaroslav Mlynček, predseda predstavenstva a gen. riaditeľ Alcatel Slovakia  a.s ; 

- doc. Ing. Ivan Baroňák, CSc., vedúci katedry telekomunikácií, FEI STU Bratislava; 

- Ing. Aurel Ščehovič, CSc., riaditeľ Výskumného ústavu spojov Banská Bystrica; 

- Ing. Jozef Jančík, člen Rady Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti. 
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rozhodla o udelení Ceny Jozefa Murgaša za rok 2005: 

Ing Jozefovi Pallovi a p. Nenadovi  Markovi čovi zo spolo čnosti ELKOND HHK, a.s. -  za využitie 
pôvodného teoretického príspevku podporujúceho rozv oj telekomunika čného priemyslu 
na Slovensku na pracovisku ELKOND HHK, a.s. v Trste nej  

 "Použitie nového princípu ochrany komunika čných káblov proti pozd ĺžnemu šíreniu vlhkosti 
v kábli (tzv. Dynamický systém ochrany) a zlepšenie  jeho prenosových vlastností pre potreby 
Slovak Telekom, a.s. “ 

 

Poďakovanie patrí spoločnosti Alcatel Slovakia, a.s., ktorá sponzorsky poskytla finančné prostriedky  
na ocenenie laureátov Ceny Jozefa Murgaša za rok 2005. 

 

Ing. Vladimír Murín 

predseda SES  


