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Tlačová správa:  

Sympózium k Svetovému d ňu telekomunikácií  a informa čnej spolo čnosti 2011  

Slovenská elektrotechnická spoločnosť člen Zväzu slovenských vedecko-technických 
spoločností v spolupráci s Ústavom telekomunikácií Fakulty elektrotechniky a 
informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zorganizovali tradičné 
sympózium k Svetovému d ňu telekomunikácií a informa čnej spolo čnosti spojenú 
s odovzdaním Ceny Jozefa Murgaša za rok 2011 , ktoré sa uskutočnilo v Bratislave 
18. mája 2011. 

Ústredným motívom podujatia bola  téma vyhlásená Medzinárodnou telekomunikačnou 
úniou (ITU) na rok 2011: „Lepší život vo vidieckych komunitách s informa čnými a 
komunika čnými technológiami“   

Pozvanie na sympózium prijali zástupcovia významných orgánov štátnej správy, 
akademickej sféry a záujmových združení zo sektora telekomunikácií (Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Fakulta 
elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fórum 
pre komunikačné technológie a Slovenská elektrotechnická spoločnosť). 

Účastníkov stretnutia privítali prof. Ivan Baroňák, riaditeľ Ústavu telekomunikácií 
a p. Vladimír Murín, predseda Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti. 

Posolstvo ITU k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti na tému 
využitia informačných a komunikačných technológií na vidieku odznelo vo video 
prezentácii generálneho sekretára ITU p. Hamadouna Touré. 

Súčasný stav sektora telekomunikácií 
na Slovensku a dianie v Európskej únii priblížil 
účastníkom sympózia p. Viliam Podhorský, 
generálny riaditeľ sekcie telekomunikácií a pošty 
MDVRR SR. Zdôraznil najmä prijatie „Národnej 
stratégie širokopásmového prístupu v Slovenskej 
republike“, ktorú na návrh MDVRR SR schválila 
vláda SR v marci 2011. 

Príspevok s názvom „Spolupráca poskytovateľa 
veľkoobchodných služieb s regionálnymi 
partnermi“ predniesol p. Vladimír Ondrovič, 
predseda predstavenstva spoločnosti Energotel, 
a. s., ktorý vo svojom príspevku informoval 
o možnostiach optickej transportnej siete 
umožňujúcej pripájanie regionálnych prístupových 
sietí i vo vidieckych oblastiach Slovenska. 
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Osobu významného slovenského vedca, vynálezcu, umelca a kňaza Jozefa Murgaša pripomenul 
vo svojom príspevku „Cesty Jozefa Murgaša“ spisovateľ p. Jozef Vranka. Vyzdvihol jeho význam 
pre Slovensko a zároveň pripomenul, že doposiaľ sa Jozefovi Murgašovi nedostalo primeraného ocenenia 
zo strany štátu.  Vyzval zástupcov zúčastnených profesijných organizácií, aby spoločne podali návrh 
na ocenenie Jozefa Murgaša štátnym vyznamenaním in memoriam. 

V nasledujúcej diskusii túto myšlienku podporili predsedovi Fóra pre komunikačné technológie CTF, 
Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti, Asociácie telekomunikačných operátorov riaditeľ Ústavu 
telekomunikácií na Fakulte elektrotechniky a informatiky. 

Tradične sa oslava Svetového dňa telekomunikácií 
na Slovensku spája s vyhodnotením súťaže o Cenu 
Jozefa Murgaša, ktorú každoročne udeľujú SES 
a MDVRR SR na podporu tvorivej činnosti mladých 
vedeckých a technických pracovníkov pôsobiacich 
v oblasti elektronických komunikácií prispievajúcej 
k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií 
v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a 
informatiky na Slovensku.  

Laureátom Ceny Jozefa Murgaša za rok 2010 sa stal 
na základe hodnotenia odbornej poroty Ing. Roman 
Berešík z Katedry elektroniky, Akadémie ozbrojených 
síl generála  M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši 
za publikovanie pôvodného teoretického príspevku 

na tému "Evaluation of the Micro-Electro-Mechanical System Accelerometers for Wireless Monitoring 
Applications". Cenu odovzdali zástupcovia SES a MDVRR SR a p. Jozef Vranka odovzdal laureátovi Ceny 
vlastnoručne podpísaný výtlačok svojej knihy o živote Jozefa Murgaša nazvanej „Z doliny prerástol hory“. 
Potom nasledovala prezentácia ocenenej práce. 

Na záver navštívili záujemcovia z radov 
účastníkov sympózia laboratóriá Ústavu 
telekomunikácií s technológiou sietí novej 
generácie IMS/NGN.  

Organizátori podujatia ďakujú spoločnosti 
Energotel, a. s., ktorá podporila organizáciu tohto 
podujatia a súťaž o Cenu Jozefa Murgaša za rok 
2010.   

V Bratislave 18. 5. 2011. 

Ing. Vladimír Murín, predseda SES 

http://www.ses.vus.sk/ 


