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Podmienky súťaže o Cenu Jozefa Murgaša
udeľovanú každoročne Slovenskou elektrotechnickou spoločnosťou (SES)
a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR)
„Cena Jozefa Murgaša“ je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov, prispievajúcej
k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky, informatiky a
priemyslu na Slovensku. Udelenie „Ceny“ je spojené s finančným alebo vecným ohodnotením.
„Cena Jozefa Murgaša“ sa udeľuje za aktuálny prínos k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií v súvisiacich
oblastiach elektrotechniky, energetiky, informatiky a priemyslu:
publikovaním alebo využitím pôvodného teoretického príspevku,
využitím nových poznatkov z domova alebo zahraničia.
Podmienky pre uchádzača o „Cenu Jozefa Murgaša“:
slovenská štátna príslušnosť,
dosiahnutý vek najviac 40 rokov v roku, v ktorom sa „Cena“ udeľuje,
zaslanie vyplnenej prihlášky do súťaže o udelenie „Ceny“, vrátane požadovaných príloh, na adresu
Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti do stanoveného termínu.
Prihláška do súťaže
Prihlášky do súťaže o „Cenu Jozefa Murgaša“ zasielajú vedúci pracovníci príslušných odborných pracovísk v oblasti
elektronických komunikácií, vývojových pracovísk 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, 974 05 Banská Bystrica najneskôr do 30. apríla 2017.
Komisia na vyhodnotenie súťaže
Rada SES vymenovala komisiu pre udelenie „Ceny“ v zložení:
Ing. Ján Tuška, predseda SES,
Ing. Vladimír Murín, podpredseda SES.
Ing. Viliam Podhorský, riaditeľ odboru elektronických komunikácií MDV SR,
Ing. Ján Šebo, predseda Fóra pre komunikačné technológie (CTF),
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD., FEI STU Bratislava,
Ing. Aurel Ščehovič, CSc., zástupca odbornej verejnosti.
Víťaz súťaže sa určí hlasovaním v komisii pre udelenie „ Ceny“. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu SES.
Vyhlásenie výsledkov súťaže
Vyhlásenie víťaza súťaže „Ceny Jozefa Murgaša“ a odovzdanie tejto ceny sa uskutoční na sprievodnej akcii k Svetovému
dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti (17.5.2017). Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke SES
http://www.vus.sk/ses/.
V Banskej Bystrici 17. marca 2017

Ing. Ján Tuška, predseda SES

