SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
30. výročie, 1990 - 2020

člen

Podmienky súťaže o „Cenu Jozefa Murgaša“ za rok 2019
organizovanej Slovenskou elektrotechnickou spoločnosťou (SES)
a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR),
v spolupráci s partnermi:
Fórum pre komunikačné technológie (CTF)
Výskumný ústav spojov, n. o. (VÚS)
Klub Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského
Súťaž o Cenu Jozefa Murgaša sa organizuje od roku 1997 (prvá cena udelená za rok 1996) každoročne pri
príležitosti Svetového dňa telekomunikácií a informačnej spoločnosti1, ktorým si pripomíname založenie
Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) 17. mája 1865. Na rok 2020 vyhlásilo ITU ústrednú tému:
„Connect 2030: ICTs for the Sustainable Development Goals“.
Cena Jozefa Murgaša je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických
pracovníkov ako aj študentov vysokých škôl, ktorí prispievajú k rozvoju sietí a služieb elektronických
komunikácií a ich aplikácií v národnom hospodárstve Slovenska.
Cena Jozefa Murgaša sa udeľuje v dvoch kategóriách:
a) Kategória „mladí vedeckí a technickí pracovníci“
Udeľuje sa za aktuálny prínos k rozvoju sietí a služieb elektronických komunikácií a ich aplikácií v roku
2019, ktorý spočíva vo vytvorení alebo implementácii nových teórií, metód, postupov, technických
riešení alebo technológií.
Uchádzač o Cenu Jozefa Murgaša v kategórii mladí vedeckí a technickí pracovníci“ musí splniť nasledovné
podmienky:
-

dosiahnutý vek v roku 2019 najviac 35 rokov,
zaslanie príslušnej vyplnenej prihlášky do súťaže, vrátane požadovaných elektronických príloh
podľa pokynov uvedených v prihláške.

b) Kategória „študenti vysokých škôl“
Udeľuje sa za doktorandskú alebo diplomovú prácu s témou zameranou na elektronické komunikácie
alebo informatiku, obhájenú v roku 2019.
Uchádzač o Cenu Jozefa Murgaša v kategórii „študenti vysokých škôl“ musí splniť nasledovné podmienky:
-
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študent slovenskej vysokej školy v roku 2019,

World Telecommunication and Information Society Day (WTISD),
https://www.itu.int/en/history/Pages/WTISDEventsCollection.aspx

-

zaslanie príslušnej vyplnenej prihlášky do súťaže, vrátane požadovaných elektronických príloh
podľa pokynov uvedených v prihláške.

Prihláška do súťaže
Prihlášku do súťaže o Cenu Jozefa Murgaša pre kategóriu „mladí vedeckí a technickí pracovníci “zasiela
samotný uchádzač. V prípade, ak v súťaži reprezentuje organizáciu (podnik, vysoká škola a pod.), jeho
prihlášku schvaľuje podpisom aj zodpovedný pracovník danej organizácie (vedúci pracoviska uchádzača).
Prihlášku do súťaže o Cenu Jozefa Murgaša pre kategóriu „študenti vysokých škôl “schvaľuje a zasiela so
súhlasom študenta2 zodpovedný pracovník vysokej školy, v ktorej študent v roku 2019 študoval.
Prihlášky do súťaže o Cenu Jozefa Murgaša za rok 2019 sa zasielajú poštou na sekretariát Slovenskej
elektrotechnickej spoločnosti, Zvolenská cesta 20, 97405 Banská Bystrica alebo na e-mailovú adresu:
anna.jenisova@vus.sk, spolu s elektronickými verziami prihlasovaných prác do 24. apríla 2020.
Komisia na vyhodnotenie súťaže
Rada SES v súčinnosti s MDV SR vymenovala odbornú komisiu pre udelenie „Ceny Jozefa Murgaša“ v
zložení:
-

Ing. Ján Tuška, Slovenská elektrotechnická spoločnosť (predseda SES) – predseda komisie,
Ing. Vladimír Murín, Slovenská elektrotechnická spoločnosť (člen SES),
Ing. Viliam Podhorský, odbor elektronických komunikácií a poštových služieb MDV SR,
Ing. Ján Šebo, Fórum pre komunikačné technológie (predseda CTF),
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD., Fórum pre komunikačné technológie (člen CTF),
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií STU.

Poradie súťažiacich v oboch kategóriách určí odborná komisia podľa počtu pridelených bodov
a následným odsúhlasením členmi odbornej komisie. Pri rovnosti bodov rozhoduje hlas predsedu
komisie.
Vyhlásenie výsledkov súťaže
Súťažiacim, ktorí sa umiestnia v jednotlivých kategóriách na 1. mieste, bude udelený diplom a finančná
odmena vo výške 400 Eur. Súťažiacim umiestneným na 2. mieste bude udelený diplom a finančná
odmena vo výške 200 Eur. Ostatní súťažiaci dostanú potvrdenie o účasti v súťaži.
Organizátori súťaže majú právo pri nedostatočnej kvalite prihlásených prác neudeliť Cenu Jozefa
Murgaša, alebo pri menšom počte ako 3 prihlásené práce v danej kategórii súťaž zrušiť.
Vyhlásenie víťazov súťaže o Cenu Jozefa Murgaša a odovzdanie cien sa uskutoční v rámci sprievodnej
akcie k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti v roku 2020, ktorú organizuje MDV SR.
Výsledky súťaže budú zverejnené na webových sídlach SES a MDV SR.
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V čase podávania prihlášky už uchádzač o Cenu Jozefa Murgaša nemusí byť študentom.

