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História osláv „Svetového dňa telekomunikácií“ na Slovensku 
 
 

Tradícia osláv Svetového dňa telekomunikácií (SDT), ktorá sa každoročne koná 

z podnetu Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) našla svoje uplatnenie aj 

na Slovensku.  Pôvodne  vychádzala z aktivít Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej 

školy technickej v Bratislave /SVŠT/, dnes Slovenskej  technickej univerzity v Bratislave, 

ktorá už v roku 1959 v spolupráci so sektorom telekomunikácií  na Slovensku, pripravila 

konferenciu, ktorej odborný program vychádzal zo študijného zamerania a profilu 

absolventov Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave, so zameraním na vývoj a problémy 

pri zavádzaní nových telekomunikačných technológií na Slovensku, ale rovnako už prihliadal 

na tému vyhlásenú medzinárodnou organizáciou ITU. 

V ďalších rokoch sa oslavy Svetového dňa telekomunikácií - 17. mája,  ešte nekonali 

pravidelne a striedavo ich organizovali, s obdobným zameraním, Katedra telekomunikácií  

Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave alebo Slovenské telekomunikácie. Možno 

konštatovať, že až z podnetu a iniciatívy Doc. Ing.  Karola Černíka, CSc., predsedu 

Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti, pripravili sa príslušné kritériá a zásady pre 

pravidelné organizovanie týchto osláv na Slovensku. Hlavnými usporiadateľmi osláv sa stali 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, Slovenská vedeckotechnická spoločnosť spojov, 

ktoré v spolupráci s Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácií SR a  Slovenskými 

telekomunikáciami zabezpečili pravidelné každoročné oslavy Svetového dňa telekomunikácií, 

spojené s odbornou konferenciou.  

Po roku  1989 oslavy Svetového dňa telekomunikácií na Slovensku nadobudli už 

medzinárodný charakter, účasťou zahraničných lektorov, najmä nemeckých a rakúskych, ktorí 

vystupovali na sprievodnej odbornej konferencii. Vzrástol aj  počet účastníkov osláv z 50 na 

180 a viac a podujatie sa predĺžilo z jedného dňa na dva dni. Oslavy sa stali  príležitosťou pre 

pracovné stretnutia najmä pracovníkov Slovenských telekomunikácií pôsobiacich vo všetkých 

regiónoch Slovenska. 
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V ďalšom období  pripravované konferencie v rámci Svetového dňa telekomunikácií  

sa v odbornom programe zásadne orientovali na tému, ktorú každoročne vyhlasuje ITU 

k oslavám SDT a ako úvodný referát je sprostredkovaný prejav generálneho tajomníka ITU. 

Preto v roku  1996 sa po prvý krát, vzhľadom na ústrednú tému osláv,  zúčastnila na programe 

osláv aj organizácia nepatriaca do oblasti telekomunikácií - Slovenský olympijský výbor a 

v roku 1997 - Slovenský červený kríž. 

Odborná úroveň konferencie s medzinárodnou účasťou pri tejto príležitosti podstatne 

vzrástla, keď záštitu nad podujatím prevzal minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR 

a spoluúčasť aj zástupca Slovenských telekomunikácií, a.s. 

Od roku 1995 sa pri príležitosti osláv ITU -  Svetového dňa telekomunikácií udeľuje 

tiež každoročne  „Cena Jozefa Murgaša“, mladým vedeckým a technickým pracovníkom z 

oblasti vysokého školstva, rezortného vývoja a výskumu za publikovanie a realizáciu 

pôvodného i zahraničného príspevku  pre rozvoj a zavádzanie najnovších technológií vývoja, 

výskumu a výroby  do praxe v SR. Doteraz „Cenu Jozefa Murgaša“  obdržalo 7 laureátov.  

V posledných štyroch rokoch bola Cena udelená trikrát: 

− 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. 

Dovoľte mi pripomenúť niekoľko ústredných tém SDT za posledných 7 rokov. V roku 

1999 ústrednou témou osláv SDT bola: „Telekomunikácie a elektronický obchod“, v roku 

2000 „Mobilné komunikácie“, v roku 2001 „Internet, výzvy, možnosti a výhľady“, v roku 

2002 „Informačné a komunikačné technológie pre všetkých“, v roku 2003 „Pomáhame 

komunikovať všetkým ľudom sveta“, v roku 2004 „Informačné a komunikačné technológie: 

na ceste k trvalo udržateľnému rozvoju“ a v roku 2005 „Vytvárame spravodlivú informačnú 

spoločnosť: čas konať“. Z uvedených podujatí, ktoré mali vysokú odbornú úroveň boli vydané 

zborníky, okrem roku 2005. 
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V rokoch 2002 až 2004 sa na konferencii k SDT zúčastňovali zástupcovia 

Medzinárodnej telekomunikačnej únie ITU p. Krastu Mirski a p. Nenad Stanovič. V roku 

2004 sa rámci konferencie uskutočnil videokonferenčný prenos medzi Banskou Bystricou a 

Bratislavou, v ktorom pre účastníkov konferencie predniesol svoj príspevok správca pamätnej 

izby Jozefa Murgaša v Tajove p. Jozef Šebo. Informácia o tejto konferencii bola uverejnená v 

medzinárodnom časopise ITU News č. 6, júl - august 2004. 

V roku 2006 je ústrednou témou SDT „Zlepšovanie globálnej kybernetickej 

bezpečnosti“. Množstvo odborných podujatí, ktoré sa konajú na Slovensku nás viedlo k tomu, 

aby sme si tohto roku pripomenuli výročie SDT v komornejšom prostredí. 

Tradícia osláv Svetového dňa telekomunikácií na Slovensku nadobudla široký ohlas 

medzi odbornou verejnosťou a podporu zo strany MDPT SR. V tejto tradícii chceme 

pokračovať v tomto i v ďalších rokoch, ale zdá sa, že je čas pouvažovať, akým smerom sa 

uberať. 

 
 

Ing. Vladimír Murín 
predseda 

Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti 
 

Ing. Róbert Martinko 
    vedúci  

Odbornej skupiny telekomunikácie a pošta 


