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Tlačová správa:  

 

Svetový de ň telekomunikácií  a informa čnej spolo čnosti 2016 

Slovenská elektrotechnická spolo čnos ť člen 
Zväzu slovenských vedecko-technických 
spoločností a Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
zorganizovali tradičné stretnutie k Svetovému 
dňu telekomunikácií a informa čnej 
spolo čnosti spojené s odovzdaním Ceny 
Jozefa Murgaša za rok 2015 , ktoré sa 
uskutočnilo v Bratislave 17. mája 2016. 

Tento deň si každoročne pripomíname pri 
príležitosti založenia Medzinárodnej 
telekomunikačnej únie (ITU) 17. mája 1865. 
Na rok 2016 vyhlásilo ITU ústrednú tému: „ICT 
entrepreneurship for social impact“. 

Pozvanie na stretnutie prijali zástupcovia 
orgánov štátnej správy, akademickej sféry 
a záujmových združení zo sektora 
informačných a komunikačných technológií 
(Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky, Úrad pre 
reguláciu elektronických komunikácií 
a poštových služieb, Fakulta elektrotechniky a 
informatiky Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave, Elektrotechnická fakulta Žilinskej 
univerzity, Fakulta elektrotechniky a informatiky 
Technickej univerzity v Košiciach,  Fórum pre 
komunikačné technológie, Partnerstvá pre 
prosperitu, Zväz slovenských 
vedeckotechnických spoločností  a Slovenská 
elektrotechnická spoločnosť). 

Účastníkov podujatia privítala p. Zuzana Šturdíková, generálna riaditeľka sekcie elektronických 
komunikácií a poštových služieb MDVRR SR.  

Zvolenská cesta 20 
974 05  Banská Bystrica  
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Foto: Jozef Krajčovič 

Posolstvo k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti na tému ako vplýva podnikanie 
v oblasti informačných a komunikačných technológií „ICT entrepreneurship for social impact“ odznelo 
vo video prezentácii generálneho sekretára ITU p. Houlin Zhao1. 

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

V diskusii vystúpil p. Vladimír Kešjar predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií 
a poštových služieb, ktorý hovoril o prioritách regulačného úradu a spolupráci v rámci skupiny európskych 
regulátorov BEREC.  P. Róbert Martinko, ex minister v rezorte telekomunikácií a pošty, pripomenul 
vo svojom príspevku osobnosť docenta Karola Černíka, ktorý bol pred 20 rokmi zakladateľom súťaže 
o Cenu Jozefa Murgaša. 

Oslava Svetového dňa telekomunikácií a informačnej spoločnosti na Slovensku sa tradične spája 
s vyhodnotením tejto súťaže. Cenu Jozefa Murgaša udeľujú SES a MDVRR 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 2015 stal Ing. Ján 
Papaj, PhD., z Katedry elektroniky a multimediálnyc h telekomunikácií  Fakulty elektrotechniky a 
informatiky Technickej univerzity v Košiciach  za publikovanie pôvodného teoretického príspevku 
podporujúceho rozvoj elektronických komunikácií s názvom „Cooperation Between Trust and Routing 

                                                      
1 http://www.itu.int/en/wtisd/2016/Pages/message-zhao.aspx 
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Mechanisms for Relay Node selection in Hybrid MANET-DTN“ v odbornom časopise Mobile Information 
Systems2. 

Cenu víťazovi slávnostne odovzdali generálna riaditeľka sekcie elektronických komunikácií a poštových 
služieb a predseda SES p. Ján Tuška (na obrázku vpravo). Víťaz súťaže prezentoval svoju prácu 
a úspešne sa podrobil malému „grilovaniu“ zo strany účastníkov podujatia, najmä svojich kolegov 
z akademickej sféry.  

 
Foto: Jozef Krajčovič 

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

V Bratislave 17. 5. 2016. 

Ing. Vladimír Murín, Slovenská elektrotechnická spoločnosť 

                                                      
2 http://www.hindawi.com/journals/misy/2016/4803242/ 


