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Tlačová správa: Sympózium k Svetovému dňu telekomunikácií  
a informačnej spoločnosti 2008  

Slovenská elektrotechnická spoločnosť člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností 
v spolupráci s Katedrou telekomunikácií Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave a Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zorganizovali 
sympózium k Svetovému d ňu telekomunikácií a informa čnej spolo čnosti spojenú s odovzdaním 
Ceny Jozefa Murgaša za rok 2007 , ktoré sa uskutočnilo na Fakulte elektrotechniky a informatiky 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v stredu 21. mája 2008.  

Program: 

1. Otvorenie  

Prof. Ing. Ivan Baroňák, CSc., vedúci Katedry telekomunikácií Fakulty elektrotechniky a informatiky 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Ing. Vladimír Murín, predseda Slovenskej 
elektrotechnickej spoločnosti 

2. Posolstvo ITU k svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti na rok 2008 „Pripojenie pre 
zdravotne postihnuté osoby: ICT je príležitosť pre všetkých“ 

Dr. Hamadoun Touré, generálny sekretár ITU (videozáznam) 

3. Súčasný stav sektora telekomunikácií na Slovensku  

Ing. Anton Smitka, generálny riaditeľ sekcie pošty a telekomunikácií Ministerstva dopravy, pôšt 
a telekomunikácií Slovenskej republiky  

4. Vzdelávanie, veda a výskum na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave  

doc. Ing. Ján Vajda, dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave  

5. Odovzdanie Ceny Jozefa Murgaša za rok 2007 

6. Vystúpenie laureáta Ceny Jozefa Murgaša za rok 2007. 

7. Diskusia a záver.  

Sympózia sa zúčastnili zástupcovia významných orgánov štátnej správy, akademickej sféry a záujmových 
združení zo sektora telekomunikácií: 

- Úrad vlády Slovenskej republiky; 

- Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky; 

- Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky; 

- Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave; 

- Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity; 
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- Fórum pre komunikačné technológie; 

- Asociácia telekomunikačných operátorov; 

- Slovenská elektrotechnická spoločnosť; 

- Zväz slovenských vedecko-technických spoločností; 

- Občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu 

  a ďalší. 

Súťaž o Cenu Jozefa Murgaša za rok 2007 

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

„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. 

„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. 

Podmienkami účasti v súťaži  pre uchádzačov o „Cenu Jozefa Murgaša“ sú: 

- slovenská štátna príslušnosť; 

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

- zaslanie vyplnenej prihlášky, vrátane požadovaných príloh, v termíne do 30. apríla nasledujúceho roku. 

Do súťaže o Cenu Jozefa Murgaša za rok 2007 boli prihlásené 4 práce: 

- doc. Ing. Róbert Hudec, PhD., Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta, Katedra telekomunikácií a 
multimédií, habilitačná práca "Adaptívne signálovo-závislé L-filtre potláčajúce zmiešané šumy v 
obrazoch"; 

- Ing. Erik Chromý,  PhD., FEI STU Bratislava, Katedra telekomunikácií, dizertačná práca  "Skúmanie 
vplyvu štatistických vlastností vstupného toku zdrojov prevádzky na dimenzovanie virtuálnych ciest "; 

- Mgr. Jozef Metke, mSolutions s.r.o.  Bratislava, tri články uverejnené odborných časopisoch PC Revue 
a Infoware; 

- Ing. Ján Sitár, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, pôvodný teoretický príspevok 
"DC/DC Converter with Active Filter Supplied  from Trolley Net" publikovaný  v časopise IEEE 38th 
Annual Power Electronics Specialist Conference, PESC 07,  s. 383 – 389,  ISBN 1-4244-0655-2. 

Odborná porota v zložení: 

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

- Ing. Anton Smitka, generálny riaditeľ sekcie pošty a telekomunikácií Ministerstva dopravy, pôšt 
a telekomunikácií Slovenskej republiky; 

- Ing. Ján Šebo, predseda Fóra pre komunikačné technológie ; 
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- Prof. Ing. Ivan Baroňák, CSc., vedúci Katedry telekomunikácií Fakulty elektrotechniky a informatiky 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave; 

- Ing. Aurel Ščehovič, CSc., Výskumný ústav spojov, n . o.; 

- Ing. Jozef Jančík, člen Rady Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti. 

hodnotila kladne všetky predložené práce a na základe hlasovania rozhodla o udelení Ceny Jozefa 
Murgaša za rok 2007: 

doc. Ing. Róbertovi Hudecovi, PhD .  

za 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 a predloženú prácu na tému 

"Adaptívne signálovo-závislé L-filtre potlá čajúce zmiešané šumy v obrazoch" 

 

 

Z podkladov Rady Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti pripravil: 

Ing. Vladimír Murín, predseda  


