
     
          

 

SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ 
SLOVAKISCHE    ELEKTROTECHNISCHE   GESELLSCHAFT 

SLOVAK   ELECTROTECHNIC   SOCIETY  
 

Podmienky súťaže o Cenu Jozefa Murgaša 
udeľovanú každoročne Slovenskou elektrotechnickou spoločnosťou a 

Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
 
„Cena Jozefa Murgaša“ je určená  na podporu rozvoja telekomunikácií na Slovensku a tvorivej činnosti 
mladých vedeckých a technických pracovníkov v telekomunikáciách. Udelenie „Ceny“ je spojené  
s finančným ohodnotením sumou  15.000,- Sk. 
 
„Cena Jozefa Murgaša“ sa udeľuje za: 

 
a) publikovanie pôvodného teoretického príspevku podporujúceho rozvoj telekomunikácií na 

Slovensku; 
b) využitie pôvodného teoretického príspevku  pri rozvoji telekomunikácií a telekomunikačného 

priemyslu na Slovensku; 
c) využitie nových poznatkov zo  zahraničia pri rozvoji telekomunikácií a 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 2005. 
 
Prihláška do súťaže 
 
Prihlášky do súťaže  o „ Cenu Jozefa Murgaša “ zasielajú   vedúci pracovníci  príslušných odborných 
pracovísk v oblasti telekomunikácií, vývojových  pracovísk telekomunikačného priemyslu, výskumných  
pracovísk  vo   výskumných   ústavoch a  na vysokých  školách,  ďalšie organizácie a spoločnosti,  ako  
aj  sami uchádzači  o  udelenie „Ceny“ na  sekretariát  Slovenskej  elektrotechnickej  spoločnosti,  
Zvolenská cesta  20,   975 90 Banská Bystrica  najneskôr do 15. mája 2005. 
 
Komisia na vyhodnotenie súťaže 
 
Rada  SES v súčinnosti  s   MDPT SR vymenovala komisiu pre výber  uchádzačov  na udelenie 
„Ceny“ v zložení: 
- Ing. Anton Smitka, generálny riaditeľ sekcie pošty a telekomunikácií MDPT SR; 
- Ing. Vladimír Murín, predseda Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti; 
- 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.  
 
Výberová komisia si na svojom prvom rokovaní zvolí  predsedu.  Výber víťaza  súťaže sa  
uskutočňuje  tajnou  voľbou v komisii  pre udelenie „ Ceny“. 
 
Vyhlásenie výsledkov súťaže  
 
Vyhlásenie víťaza súťaže „Ceny  Jozefa  Murgaša“ za rok 2004 sa uskutoční v deň sprievodného 
programu osláv „Svetového dňa telekomunikácií“ v Bratislave 25. mája 2005. Cenu odovzdajú 
predseda SES a zástupca MDPT SR. 
 
 
 
V Banskej Bystrici 24. februára 2005   Ing. Vladimír Murín, predseda SES, v.r. 


