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Správa predsedu o činnosti Slovenskej elektrotechnickej spolo čnosti  

v období 05/2002 – 05/2006  
 

4. zjazd SES v Banskej Bystrici 3. mája 2006 

 

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia 

dovoľte, aby som Vás v mene Rady  Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti privítal na 

4. zjazde SES. Osobitne vítam predsedu ZSVTS p. doc. Pavla Molnára, CSc., viceprezidenta 

Zväzu elektrotechnického priemyslu p. ing. Jozefa Dušana Hrica a riaditeľa Výskumného ústavu 

spojov Banská Bystrica p. Aurela Ščehoviča, CSc., ktorí prijali pozvanie zúčastniť sa na 4. zjazde 

SES. 

Schádzame sa po štyroch rokoch od 3. zjazdu SES, ktorý sa uskutočnil v Bratislave 23. mája 

2002. Cieľom zjazdu je bilancovať činnosť SES za štvorročné obdobie 2002-2006 a zvoliť nové 

predsedníctvo SES pre nadchádzajúce obdobie do roku 2010. 

História SES 

Pri tejto príležitosti by som chcel pripomenúť stručnú históriu našej spoločnosti. V zmysle stanov 

naša spoločnosť pôsobiaca ako občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. v znení 

neskorších predpisov je dobrovoľnou, nezávislou  a nepolitickou organizáciou. Jej poslaním je 

podchytiť a rozvíjať individuálne a skupinové odborné záujmy svojich členov vo všetkých 

oblastiach elektrotechniky a v súvisiacich odboroch. SES vykonáva najmä osvetovú činnosť, 

poradenskú činnosť, získavanie a výmenu informácií vo svojej odbornosti. 

SES je nástupníckou organizáciou po Slovenskom výbore Elektrotechnickej spoločnosti 

Československej vedecko-technickej spoločnosti. Stala sa ňou v roku 1990 ako jeden 

zo spoluzakladajúcich členov Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností. 

Zvolenská cesta 20  
975 90  Banská Bystrica  
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Do funkcie predsedu bol v roku 1990 zvolený doc. Karol Černík, CSc. z Elektrotechnickej 

fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, ktorý úspešne vykonával túto funkciu 

do roku 1997. Doc. Černík bol výraznou osobnosťou. Dokázal pozdvihnúť úroveň našej 

organizácie nielen v rámci SR, ale aj v zahraničí. Stali sme sa členmi medzinárodnej organizácie 

EUREL, nadviazal osobné kontakty s predsedami národných elektrotechnických spoločností 

v Rakúsku, Poľsku, ale najmä dokázal získať pre spoločnosť podporu renomovaných firiem a 

organizácií v SR. Z jeho iniciatívy bola zriadená aj Cena Jozefa Murgaša. Po smrti doc. Černíka 

v roku 1997, krátko vykonával funkciu predsedu SES prof. Ing. Ladislav Jurišica, CSc. rovnako 

z EF SVŠT.  Po jeho odchode z funkcie bohužiaľ postupne zanikla aj pobočka SES na EF SVŠT 

v Bratislave, ktorá v prvých rokoch mala významný podiel na činnosti našej odbornej 

spoločnosti. Od roku 1998 do mája 2002 bol predsedom Ing. Jozef Jančík, ktorý v spolupráci 

s MŠ SR rozvíjal najmä prácu s mládežou organizovaním stredoškolskej odbornej činnosti, letnej 

školy mladých programátorov a súťaží ZENIT.  Od roku 2002 je predsedom SES Ing. 

Vladimír Murín z Výskumného ústavu spojov Banská Bystrica, kde bolo presunuté sídlo 

spoločnosti.    

Členská základňa 

K 3.5. 2006 má SES: 89 individuálnych členov, jedného kolektívneho člena (Výskumný ústav 

spojov, n.o. Banská Bystrica), 4 pobočky (Pobočka SES pri VÚS, n.o. Banská Bystrica; Pobočka 

SES na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity Košice; Pobočka SES 

v Liptovskom Mikuláši a Pobočka SES na Katedre telekomunikácií Elektrotechnickej fakulty 

Žilinskej univerzity) a dve odborné skupiny (Informatika a Telekomunikácie a pošta). 

Odborná skupina Telekomunikácie a pošta vznikla zlúčením so Slovenskou vedecko-technickou 

spoločnosťou spojov SVTS-S po podpísaní dohody predsedov oboch spoločností v Bratislave 

7.6.2005.  

Práca volených orgánov SES (Rada SES, Revízna komisia SES) 

Činnosť SES riadi predsedníctvo, ktoré tvorí jedenásťčlenná Rada SES a trojčlenná Revízna 

komisia.  

Členovia Rady SES: 

Ing. Vladimír Murín – predseda; 

Ing. Jozef Jančík – podpredseda (a vedúci OS Informatika); 

Ing. Cyril Francisci (predseda pobočky SES pri VÚS, n.o); 
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Ing. Dezider Judt; 

Doc. Ing. Jozef Ondera, CSc.; 

Ing. Emil Vido; 

Doc. Ing. Bohuslav Lakota, PhD.; 

Doc. Ing. Rudolf Volner, CSc.; 

Ing. Jozef Walla (dlhodobo zastupoval pôvodne zvoleného Ing. Petra Žúbora); 

Ing. Tatiana Hoffmanová; 

Ing. Róbert Martinko (vedúci OS Telekomunikácie a pošta, člen R-SES od 9.11.2005). 

Členovia Revíznej Komisie SES: 

Prof. Ing. Dušan Repčík, CSc. – predseda (a predseda pobočky SES v Liptovskom Mikuláši); 

Doc. Ing. Dáša Tichá, PhD.; 

Doc. Ing. Anton Feník, CSc. 

Sekretariát SES zabezpečuje Ing. Eva Francisci. Adresa SES je Banská Bystrica, Zvolenská cesta 

20 (v budove Výskumného ústavu spojov). 

Rada SES a revízna komisia sa stretávajú pravidelne dvakrát v roku, zatiaľ vždy v Banskej 

Bystrici. Dôvodom k tomu boli najmä centrálna poloha Banskej Bystrice a podpora zo strany 

nášho kolektívneho člena.    

Rokovania sa zvyčajne zaoberali prípravou plánov odbornej činnosti a hodnotením ich plnenia, 

hospodárením SES a ďalšími aktuálnymi otázkami, ako sú prenos informácií z rokovaní Rady 

ZSVTS a vzájomné informovanie sa o odborných podujatiach pobočiek a odborných skupín. 

SES informuje svojich členov o aktuálnom dianí v organizácii prostredníctvom internetovej 

stránky zriadenej na serveri Výskumného ústavu spojov na adrese http://www.ses.vus.sk 

Spolupráca s inými organizáciami a spoločnosťami 

SES spolupracuje vo svojej činnosti najmä s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, 

Ministerstvom školstva SR, Slovenským ústavom technickej normalizácie, Zväzom 

elektrotechnického priemyslu SR, Fórom pre komunikačné technológie CTF, Združením 

Partnerstvá pre prosperitu, Technickými univerzitami v Bratislave, v Košiciach a v Žiline 

a niektorými partnerskými organizáciami zo ZSVTS. 

SES má podpísanú dohodu o spolupráci s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a 

Fórom pre komunikačné technológie CTF. V októbri 2005 bola podpísaná významná dohoda 
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o vstupe SES do Spoločnej platformy elektrotechnických, elektronických a IT združení 

(SPEEIZ). Iniciátorom vzniku platformy bol ZEP. Cieľom združení organizovaných v spoločnej 

platforme SPEEIZ je vytvoriť priestor pre užšiu vzájomnú spoluprácu na adresnú výmenu 

informácií, spojiť a koordinovať svoje sily pri riešení spoločných problémov. Členovia SPEEIZ 

nevytvárajú žiadnu novú štruktúru. Zakladacia listina platformy bola podpísaná na veľtrhu ELO-

SYS v Trenčíne 11.10.2005. Členmi spoločnej platformy je 12 zamestnávateľských, 

podnikateľských a občianskych subjektov pôsobiacich v  rezortoch elektrotechniky, elektroniky a 

informačných technológií. Členmi SPEEIZ sú: 

− Asociácia dovozcov audiovizuálnej techniky (ADAT) - Ing. Mário Lelovský; 

− Cech elektrotechnikov Slovenska (CES) – Ing. Vladimír Kesegh; 

− Fakulta elektrotechniky a informatiky STU (FEI STU) – Prof. Ing. František Janíček; 

− IT Asociácia Slovenska (ITAS) – Ing. Juraj Sabaka; 

− Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES) – Ing. Vladimír Murín; 

− Slovenský elektrotechnický výbor pri SÚTN (SEV SÚTN) – Doc. Ing. Juraj Wagner 

CSc.; 

− Slovenský elektrotechnický zväz (SEZ) – Ing. František Kinčeš; 

− Únia slovenských elektrotechnikov (ÚSE) – Ing. Jaroslav Pečínka; 

− Združenie európskych výrobcov domácich spotrebičov (CECED) – Ing. Martin Ciran; 

− Zväz elektrotechnického priemyslu SR (ZEP SR) – Ing. Peter Kolárik; 

− Asociácia zamestnávateľov energetiky Slovenska – Ing. Tomáš Malatinský; 

− Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky EKOLAMP - Ing. Erik Kubicskó. 

O aktivitách SPEEIZ informuje internetová stránka Zväzu elektrotechnického priemyslu 

http://www.zep.sk  

Medzinárodná spolupráca 

SES je od roku 1994 členom medzinárodnej mimovládnej organizácie EUREL (Convention of 

National Societes of Electrical Engineers of Europe - Federácia národných elektrotechnických 

spoločností Európy), ktorá združuje národné spoločnosti v oblasti elektrotechniky z Belgicka, 

Rakúska, Nemecka, Maďarska, Poľska, Írska, Fínska, Talianska, Portugalska, Švajčiarska, 
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Švédska, Francúzska, Rumunska, Veľkej Británie a Slovenskej republiky. Do roku 2003 boli 

členské príspevky v EUREL vo výške 2414,28 Euro uhrádzané z prostriedkov MŠ SR. Táto 

dotácia bola v roku 2004 zastavená. Finančné prostriedky SES neumožňujú platiť členské v plnej 

výške. Predseda SES požiadal EUREL o zníženie členského príspevku alebo dočasné 

pozastavenie členstva listom z 29.10.2004. Odpoveďou bolo zníženie členského príspevku na 

2000 Euro, ale aj táto suma presahuje súčasné možnosti SES. Očakávame nové rozhodnutie 

EUREL  v otázke nášho členstva. 

Okrem toho sme nadviazali kontakty s Českou vedecko-technickou spoločnosťou spojov, 

Maďarským elektrotechnickým združením, ktoré je členom EUREL, a najnovšie s Bulharskou 

Úniou elektroniky, elektrotechniky a telekomunikácií (CEEC). 

Odborná činnosť 

V období 2002 až 2005 zorganizovala SES 110 odborných podujatí. Z mnohých týchto akcií boli 

publikované cenné informácie vo forme, zborníkov, učebných textov a odborných článkov. 

V roku 2002 organizovala SES 30 odborných podujatí. V hodnotení odborných spoločností 

ZSVTS sa umiestnila na treťom mieste. Najvýznamnejšie podujatia boli: 

− konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti  Svetového dňa telekomunikácií 

„Informačné a komunikačné technológie pre všetkých“, na ktorej sa zúčastnil aj zástupca 

Medzinárodnej telekomunikačnej únie p. Krastu Mirski; 

− vedecké kolokvium o vn technike „Scientific Colloqium on High Voltage Engineering“; 

− seminár k Nariadeniu vlády SR č.443/2001 Z.z. o technických požiadavkách a postupoch 

na posudzovanie zhody na rádiové a koncové telekomunikačné zariadenia; 

− konferencia „RTT 2002 - Research in Telecommunication Technology“; 

− vedecká konferencia „Nové smery v spracovaní signálov VI“; 

− študentská odborná vedecká činnosť „ŠVOČ 2002“; 

− stredoškolská odborná činnosť „SOČ 2002“; 

− semináre, kurzy a súťaže „ZENIT 2002“. 
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V roku 2003 organizovala SES 28 odborných podujatí. V hodnotení odborných spoločností 

ZSVTS sa SES umiestnila na treťom mieste z celkového počtu 50 hodnotených spoločností. 

Najvýznamnejšie podujatia boli: 

− medzinárodná konferencia pri príležitosti Svetového dňa telekomunikácií 2003 na tému 

„Pomáhame komunikovať všetkým ľudom sveta“, na ktorej sa zúčastnil aj zástupca 

Medzinárodnej telekomunikačnej únie ITU p. Nenad Stankovic; 

− medzinárodná konferencia “Vstup do EÚ - príležitosti a ohrozenia pre trh elektronických 

komunikácií” organizovaná s pomocou Európskeho inštitútu pre telekomunikačné normy 

ETSI; 

− medzinárodná konferencia „Electrical Drives and Power Electronics EDPE 2003“; 

− vedecká konferencia „Komunikačné a informačné technológie – KIT 2003“; 

− odborný seminár „BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH -

Nové prístupy riešenia ochrany osôb a majetku“; 

− odborný seminár „Mikrovlnová technika a bezdrôtová technika“; 

− študentská odborná vedecká činnosť „ŠVOČ 2003“; 

− stredoškolská odborná činnosť „SOČ 2003“; 

− semináre, kurzy a súťaže „ZENIT 2003“. 

V roku 2004 organizovala SES 31 odborných podujatí. V hodnotení odborných spoločností 

ZSVTS sa umiestnila na 6. mieste z celkového počtu 45 hodnotených spoločností. 

Najvýznamnejšie podujatia boli: 

− 27. medzinárodná konferencia pri príležitosti Svetového dňa telekomunikácií 2004 na 

tému „Informačné a komunikačné technológie: na ceste k trvalo udržateľnému rozvoju“ v 

Bratislave, na ktorej sa zúčastnil zástupca Medzinárodnej telekomunikačnej únie ITU p. 

Nenad Stankovic. V rámci konferencie sa uskutočnil videokonferenčný prenos medzi 

Banskou Bystricou a Bratislavou, v ktorom pre účastníkov konferencie predniesol svoj 

príspevok správca pamätnej izby Jozefa Murgaša v Tajove p. Šebo. Informácia o tejto 

konferencii bola uverejnená v medzinárodnom časopise ITU News č. 6, júl - august 2004.; 

− medzinárodná vedecká konferencia „Nové smery v spracovaní signálov VII“ 

v Tatranských Zruboch; 
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− odborný seminár „Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach - ochrana osôb a 

majetku“ v Liptovskom Mikuláši; 

− odborný seminár „Mikrovlnová technika a bezdrôtová technika“ v Košiciach; 

− študentská odborná vedecká činnosť „ŠVOČ 2004“; 

− stredoškolská odborná činnosť „SOČ 2004“; 

− semináre, kurzy a súťaže „ZENIT 2004“. 

V roku 2005 organizovala SES celkom 21 odborných podujatí. V hodnotení odborných 

spoločností ZSVTS sa umiestnila na 6. mieste. Najvýznamnejšie podujatia boli:  

− 28. medzinárodná konferencia pri príležitosti  Svetového dňa telekomunikácií 2005 na 

tému „Vytváranie rovnoprávnej informačnej spoločnosti : čas konať“ v Bratislave 25. 

mája 2005; 

− „Terminologické fórum“ odborný seminár o príprave terminológie pre oblasť 

elektronických komunikácií v Banskej Bystrici 16. novembra 2005; 

− tematický zájazd na medzinárodnú výstavu INVEX-DIGITEX 2005 v Brne 26. októbra 

2005; 

− KOPES 2005 kolokvium pedagógov elektrických strojov z ČR a SR v Košiciach 18.-20. 

januára 2005; 

− „Po stopách histórie elektrotechniky“ odborný seminár na TU Košice 17.2.2005;  

− Študentská odborná vedecká činnosť „ŠVOČ 2005“ na Technickej univerzite v Košiciach; 

− „Bezpečnosť práce na elektrických  zariadeniach - ochrana osôb a majetku“ odborný 

seminár v Liptovskom Mikuláši 24. februára 2005; 

− „ESOS 2005 – Elektronické systémy v ozbrojených silách“ vedecký seminár na Akadémii 

ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši 24.-25. mája 2005; 

− Letná škola mladých informatikov v Piešťanoch 21.-31. augusta 2005; 

− Stredoškolská odborná činnosť krajské kolá a celoštátne kolo „SOČ 2005“ 27. ročník; 

− Súťaže „ZENIT 2005“ v programovaní a elektronike školské kolá, krajské kolá 

a celoštátne kolo 21. ročník. 
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Práca s mládežou 

SES a MDPT SR na podporu rozvoja tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických 

pracovníkov v telekomunikáciách a súvisiacich odboroch elektrotechniky udeľujú každoročne 

„Cenu Jozefa Murgaša“ spojenú s finančným ohodnotením. Cena sa udeľuje za publikovanie 

pôvodného teoretického príspevku, využitie pôvodného teoretického príspevku alebo využitie 

nových poznatkov zo zahraničia pri rozvoji elektronických komunikácií a ich aplikácií v oblasti 

elektrotechniky, energetiky a informatiky a pri rozvoji telekomunikačného priemyslu 

na Slovensku. Cena sa odovzdáva vždy  pri príležitosti osláv „Svetového dňa telekomunikácií“. 

Odborná komisia pracuje v zložení: p. Smitka MDPT SR, p. Murín SES, p. Jančík SES, p. 

Ščehovič VÚS, p. Baroňák STU FEI, p. Jaroslav Mlynček Alcatel Slovakia, a.s. 

Za roky 2001 až 2004 bola Cena udelená:  

− za rok 2001: Ing. Pavel Segeč, Žilinská univerzita,  

− za rok 2002: Ing. Jozef Chovan,  Realizácia celooptických kódovačov a dekódovačov pre 

moderné celooptické viackanálové CDMA systémy, Medzinárodné laserové centrum a 

STU FEI Katedra mikroelektroniky; 

− za rok 2003: Ing. Martin Šuták, Gity-Slovensko, Realizácia videokonferenčného systému 

na pracovisku Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

− 2004: Cena nebola udelená.                                 

Ocenenia členov SES 

Predsedníctvo ZSVTS  udelilo:  

− striebornú medailu ZSVTS za významné zásluhy o rozvoj vedy: Ing. Jozefovi Jančíkovi, 

Ing. Vladimírovi Murínovi, Ing. Petrovi Žúborovi (2004); 

− čestné uznanie ZSVTS doc. Ing. Jozefovi Onderovi, CSc. (2004); 

− ocenenie propagátor vedy a techniky Ing. Cyrilovi Franciscimu (2004); 

− striebornú medailu ZSVTS za významné zásluhy o rozvoj vedy: prof. Ing. Dušanovi 

Repčíkovi, CSc. a doc. Ing. Jánovi Klimovi, CSc. (2005); 

− pri príležitosti 15. výročia vzniku ZSVTS (2005) bola udelená plaketa ZSVTS predsedovi 

SES Ing. Vladimírovi Murínovi.  
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Veľmi si vážim prácu ďalších aktívnych členov SES a plánujem ich navrhnúť na ocenenie 

ZSVTS, menujem aspoň Prof. Martona, Ing. Martinka. Ďalšie návrhy očakávam od Pobočiek 

a odborných skupín.   

Hospodárska činnosť SES 

Na základe zmluvy uzavretej medzi SES a ZSVTS o vedení účtovníctva a poskytovaní 

ekonomických služieb bolo účtovníctvo SES do septembra 2002 vedené na ekonomickom 

oddelení ZSVTS v Bratislave. Po zmene sídla sekretariátu SES, Rada SES rozhodla o zrušení 

zmluvy s ZSVTS a samostatnom vedení účtovníctva v Banskej Bystrici. Vedením účtovníctva 

bola poverená tajomníčka SES. Následne bol zrušený účet vo VÚB Bratislava a finančné 

prostriedky v čiastke 89 999,96 Sk boli prevedené na novo zriadený účet v Tatra banke Banská 

Bystrica. 26. 9. 2002, po vypovedaní zmluvy o vedení účtovníctva ZSVTS, ekonomické 

oddelenie ZSVTS spracovalo účtovnú uzávierku za obdobie od 1.1. do 26. 9. 2002, za toto 

obdobie boli SES odovzdané príslušné účtovné podklady a pokladničná hotovosť v sume 3 

296,30 Sk. Do konca roka 2002 bolo účtovníctvo vedené podvojne. K 31.12.2002 bola 

spracovaná účtovná uzávierka a z dôvodu náročnosti vedenia podvojného účtovníctva 

vyžadujúceho softvérový účtovný program a jeho častú aktualizáciu a vzhľadom na charakter 

realizovaných účtovných operácií, bol vytvorený prevodový mostík do jednoduchého 

účtovníctva. Od 1.1.2003 vedie SES jednoduché  účtovníctvo. 

Hospodárska situácia SES závisí predovšetkým od ziskov SES z odborných podujatí, dotácií 

ZSVTS a členských príspevkov. V súvislosti s poklesom členov SES došlo tiež zníženiu príjmu 

z členských príspevkov. Zdrojom príjmov SES zostal príspevok ZSVTS, ktorý sa  vypláca 

odborným spoločnostiam na základe bodového ohodnotenia ich odborných aktivít. Vzhľadom 

na širokú škálu odborných aktivít pobočiek SES v Košiciach, Liptovskom Mikuláši a v Banskej 

Bystrici sa SES každoročne umiestňovala na popredných miestach v hodnotení ZSVTS. 

Na základe tohto ohodnotenia ZSVTS vyplatil SES príspevok  v r. 2003 – 31 492,- Sk, v r. 2004 

– 97 065,- (príspevok ZSVTS za rok 2004 + doplatok za rok 2003) a v r. 2005 – 25 060,- Sk 

(doplatok za rok 2004 bude vyplatený v r. 2006). Ďalším zdrojom príjmov SES sú členské 

príspevky, ktoré vzhľadom na stabilnú členskú základňu (cca 89 členov) dosahujú výšku zhruba 

4000, - Sk ročne.  

Príjmy SES sa zvýšili v júni 2005, kedy došlo k zlúčeniu SES a SVTS spojov (7.6.2005) a 

následne  10.6.2005 SVTS spojov previedla na účet SES čiastku 199 951,52 Sk. 
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Prehľad hospodárenia SES od r. 2002 – 2005 

Rok 2002 2003 2004 2005 plán na rok 
2006 

Príjmy  
58 146,41 37 462,28 101 726,72 229 716,47 69 800,- 

Výdavky  
105 660,70 79 322,00 68 994,80 72 469,30 101 400,- 

zisk/strata - 47 514,29 -45 192,84 +32 731,92 +157 247,17 -31 600,- 

Stav účtu 
k 31.12. 

124 514,84 82 655,12 115 387,04 272 634,21  

 

Napriek obmedzeným zdrojom príjmov boli pobočkám SES a odborným skupinám každoročne 

vyplácané príspevky na odborné podujatia :  

− v roku 2003 –  14 747,60 Sk; 

− v roku 2004 –  15 042,50 Sk; 

− v roku 2005 –  14 500,- Sk; 

− v roku 2006, vzhľadom na priaznivú finančnú situáciu SES, je pre odborné skupiny a 

pobočky SES plánovaný príspevok v čiastke 30 000,- Sk.  

V roku 2006 očakávame príspevky od členov SES a pobočiek SES vo výške 4 500,- Sk, 

príspevok ZSVTS za odborné aktivity v roku 2005 cca  40 000 Sk + doplatok za rok 2004 

v čiastke 25 000,- Sk.  

Uvedené skutočnosti potvrdzujú, že SES by sa v budúcnosti nemala orientovať len na príspevok 

ZSVTS, ale je potrebné sa viac zamerať na uskutočňovanie odborných podujatí prinášajúcich zisk 

a získavanie nových kolektívnych členov a sponzorov. 

Kritické postrehy 

Napriek uvedeným úspechom našej spoločnosti chcem uviesť niekoľko kritických postrehov. 

Vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky SES je komunikácia prostredníctvom tradičných 

médií ako sú pošta a telefón sťažené, ale vynikajúcou pomôckou je komunikácia cez internet, 

ktorú treba využívať v čo najväčšej možnej miere.  Je však potrebné aktualizovať e-mailové 

adresy pri ich zmene a reagovať na doručené správy.  
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Základný členský poplatok je 100 Sk, čo je v súčasnosti symbolická suma. Platenie členských 

príspevkov je základnou povinnosťou každého člena, preto by nemalo byť problémom žiadneho 

člena SES. 

Naša činnosť je dobrovoľná a väčšinou je vykonávaná nad rámec našich pracovných povinností, 

preto k nej treba pristupovať zodpovedne. 

Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí sú si vedomí tejto zodpovednosti a podľa nej pracujú 

v rámci SES. 

Hlavné programové ciele na obdobie 2006-2010 

SES bude v období 2006-2010: 

− ako člen ZSVTS podporovať plnenie programového vyhlásenia ZSVTS na roky 2005-

2008, pričom očakáva podporu zo strany ZSVTS vo forme dotácií; 

− podporovať doterajšie odborné činnosti ako sú odborné konferencie, semináre, prednášky, 

odborné exkurzie, školenia a kurzy; 

− usilovať sa o prenos poznatkov vedy a techniky do praxe elektrotechnického 

a telekomunikačného priemyslu na Slovensku, poznávať požiadavky praxe a pomáhať ich 

plniť formou spoločných projektov v najmä spolupráci so ZEP, CTF a členmi Spoločnej 

platformy elektrotechnických, energetických a IT združení SPEEIZ;  

− pokračovať v práci s mládežou účasťou pri organizovaní ŠVOČ, SOČ a súťaží ZENIT; 

− v spolupráci s MDPT SR a sponzurujúcimi partnermi každoročne vyhlasovať a 

vyhodnocovať súťaž o Cenu Jozefa Murgaša; 

− udržiavať medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými partnerskými organizáciami 

podľa finančných možností SES; 

− podporovať publikačnú činnosť členov SES a prispievať k popularizácii vedy a techniky 

v oblasti elektrotechniky, energetiky, telekomunikácií a ďalších súvisiacich odboroch. 

 
Záver 
 

Dovoľte mi na záver, aby som sa poďakoval za pozornosť, ktorú ste venovali môjmu vystúpeniu. 

Verím, že s rovnakou pozornosťou vypočujete aj vystúpenia ďalších účastníkov nášho dnešného 

rokovania.  
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A celkom na záver, ako predseda SES sa chcem poďakovať za pomoc a dôveru, ktorú ste mi 

počas funkčného obdobia  preukazovali. Rovnako chcem poďakovať za pomoc a podporu 

všetkým členom Rady SES a Revíznej komisie SES. Osobitne chcem poďakovať predsedom 

pobočiek a vedúcim odborných skupín a všetkým členom SES za prácu pri organizovaní 

odborných podujatí a života spoločnosti.  

Verím, že výsledky dnešných volieb budú zhodnotením činnosti volených orgánov v období 2002 

až 2006 a umožnia nadviazať na prácu z predchádzajúcich rokov. 

 

Banská Bystrica  3. 5. 2006               Ing. Vladimír Murín, predseda SES 
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Príloha A 
 
 

PREDSTAVENSTVO SLOVENSKEJ ELEKTROTECHNICKEJ SPOLO ČNOSTI 

 

Rada SES 

Ing. Vladimír Murín - predseda  

Ing. Jozef Jančík - podpredseda  

Ing. Cyril Francisci  

Ing. Dezider Judt 

Doc. Ing. Jozef Ondera, CSc.  

pplk. Ing. Emil Vido  

pplk. Ing. Bohuslav Lakota, CSc.  

Doc. Ing. Rudolf Volner, CSc.  

Ing. Tatiana Hoffmanová 

Ing. Peter Žúbor (dlhodobo zastupuje Ing. Jozef Walla) 

Ing. Róbert Martinko (od 9.11.2005) 

 

Revízna komisia SES 

pplk. Doc. Ing. Dušan Repčík, CSc. - predseda 

Doc. Ing. Dáša Tichá, CSc.  

Doc. Ing. Anton Feník, CSc.  

 

Sekretariát SES 

Ing. Eva Francisci 

 

Kontaktná adresa SES 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, Zvolenská cesta 20, 975 90 Banská Bystrica 

tel: 048 4324 142 (sekretariát), fax: 048 4161 163, http://www.ses.vus.sk
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Príloha B 
 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť 
http://www.ses.vus.sk  
 
 
Predseda:  Ing. Vladimír Murín 
   Výskumný ústav spojov, n.o.  

Zvolenská cesta 20 
975 90Banská Bystrica 

   vladimir.murin@vus.sk  
 
Tajomník:  Ing. Eva Francisci 

Výskumný ústav spojov  
Zvolenská cesta 20 
975 90Banská Bystrica 
efran@vus.sk  

 
 
Pobočka SES pri FEI TU Košice 
Predseda:  prof. Ing. Karol Marton, DrSc.  
Kontaktná adresa:  KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice, E-mail: karol.marton@tuke.sk 
Tajomník  doc. Ing. Jozef Ondera, PhD.  
Kontaktná adresa: KEMPI FEI TU, Letná 9, 041 20 Košice, E-mail: jozef.ondera@tuke.sk 
Akt. informácie:  http://www.tuke.sk/ses-fei   
 
 
Pobočka SES  v  Liptovskom Mikuláši 
Predseda:  prof. Ing. Dušan Repčík, CSc. 
Kontaktná adresa: Detašované pracovisko EF ŽU v Liptovskom Mikuláši  
   ul. kpt. Nálepku 1390 

031 01 Liptovský Mikuláš, E-mail: dusanrepcik@lmxmail.sk 
 

  
Pobočka SES pri Výskumnom ústave spojov Banská Bystrica 
Predseda:   Ing. Cyril Francisci 
Kontaktná adresa:  Výskumný ústav spojov, n.o.  

Zvolenská cesta 20 
975 90 Banská Bystrica, E-mail: cfran@vus.sk  

 
Odborná skupina Informatika  
Predseda:  Ing. Jozef Jančík 
 
Odborná skupina Telekomunikácie a pošta 
Predseda:  Ing. Robert Martinko 


