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História ude ľovania Ceny Jozefa Murgaša na Slovensku 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky na počesť nášho významného vedca a vynálezcu, kňaza i maliara, udeľujú 

každoročne „Cenu Jozefa Murgaša“ spojenú s finančným ohodnotením určeným na podporu 

tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov v telekomunikáciách. Otcom 

tejto myšlienky je zakladajúci predseda Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti - docent Ing. 

Karol Černík, CSc., ktorý dlhé roky pôsobil na Katedre telekomunikácií Slovenskej vysokej 

školy technickej v Bratislave (v súčasnosti Slovenská technická univerzita Bratislava). 

Cena Jozefa Murgaša sa udeľuje za: 

� publikovanie alebo využitie pôvodného teoretického príspevku podporujúceho rozvoj 

telekomunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a 

informatiky a pri rozvoji telekomunikačného priemyslu na Slovensku; 

� využitie nových poznatkov zo zahraničia pri rozvoji telekomunikácií a ich aplikácií v 

súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a informatiky a pri rozvoji 

telekomunikačného priemyslu na Slovensku. 

História udeľovania ceny siaha do roku 1996. Cena sa slávnostne odovzdáva vždy pri príležitosti 

osláv Svetového dňa telekomunikácií (17. máj; od roku 2007 Svetového dňa telekomunikácií 

a informačnej spoločnosti). 

Práce predložené do súťaže hodnotí odborná komisia zložená zo zástupcov profesijných 

organizácií, akademickej sféry a verejnej správy. Laureátmi Ceny Jozefa Murgaša sa stali mladí 

inžinieri, doktorandi i technici. 
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Doterajší držitelia Ceny Jozefa Murgaša sú: 

� Prvým laureátom Ceny Jozefa Murgaša  sa v roku 1996 stal Ján Tkáč zo Slovenských 

telekomunikácií, 

� v roku 1997 Marián Babjak z Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, 

� v roku 1998 Jaroslav Polec z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave, 

� v roku 1999 Danka Prekopová zo spoločnosti GLOBTEL, 

� v roku 2000 spoločne Pavol Vilinský a Ján Badiar z TESLY Liptovský Hrádok, 

� v roku 2001 Pavol Segeč z Fakulty riadenia a informačných systémov Žilinskej 

univerzity, 

� v roku 2002 Jozef Chovan z Medzinárodného laserového centra pri Fakulte 

elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 

� v roku 2003 Martin Šuták zo spoločnosti GiTy Slovensko, 

� v roku 2004 cena nebola udelená,  

� v roku 2005 Jozef Pallo a Nenad Markovič zo spoločnosti ELKOND v Trstenej, 

� v roku 2006 Jana Filanová z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave, 

� v roku 2007 Róbert Hudec z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity, 

� v roku 2008 Jozef Kabáč zo spoločnosti ELKOND v Trstenej, 

� v roku 2009 Norbert Majer z Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici, 

� v roku 2010 Roman Berešík z Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika 

v Liptovskom Mikuláši. 

�  v roku 2011 Peter Brída z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity. 

 

Spracoval Ing. Vladimír Murín, predseda SES v Banskej Bystrici 13. 2. 2013. 

Zo zdrojov Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti  

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


