
ŠPECIALIZOVANÉ CENY- VÝBER 
Názov 
vyznamenania 

Vyhlasovateľ zdroj pre bližšie 
informácie 

Charakteristika súťaže Termín 
predkladani
a návrhov 

Cena Jozefa 
Murgaša  

Slovenská elektrotechnická 
spoločnosť a Ministerstvo 
dopravy, pôšt a telekomunikácií 
SR 
 

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

Cena sa udeľuje za: 
• publikovanie pôvodného teoretického príspevku podporujúceho rozvoj elektronických 
komunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a informatiky na 
Slovensku, 
• využitie pôvodného teoretického príspevku pri rozvoji elektronických komunikácií a ich aplikácií 
v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a informatiky a pri rozvoji telekomunikačného 
priemyslu na Slovensku, 
• využitie nových poznatkov zo zahraničia pri rozvoji elektronických komunikácií a ich aplikácií v 
súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a informatiky a pri rozvoji telekomunikačného 
priemyslu na Slovensku.slovenská štátna príslušnosť 
Podmienky: vek uchádzača do 40 rokov v roku za ktorý sa udeľuje Cena,  
zaslanie vyplnenej prihlášky do výberu uchádzačov o udelenie Ceny do stanoveného termínu.  

príležitosti 
Svetového 
dňa 
telekomun
ikácií 

Cena Slovak 
Telekom  

Slovak Telekom 
 

http://www.cenast.
sk/sk/Cena-ST.st 

Cieľom súťaže je inšpirovať pedagógov, aby vo svojom predmete využívali moderné informačno-
komunikačné technológie, podporiť vzájomnú výmenu odborných a metodických skúseností z ich 
využívania v praxi, ale aj verejne vyzdvihnúť a odmeniť tých, ktorí sú vo svojej práci najlepší. 

priebežne 

Počítačové 
oskary  

neformálne združenie 
slovenských žurnalistov a 
členov profesijných združení v 
oblasti informačných 
technológií a telekomunikácií a 
štátnej správy 

http://www.kosicei
tvalley.sk/sk/pocita
cove-oskary-2014-
osobnost-it-je-sef-
antiku 

odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a 
telekomunikácií, ako aj najvýznamnejšie projekty realizované v danom roku. 
Ocenenia sa udeľujú od roku 2001, a to v troch kategóriách: 
IT osobnosť 
IT firma 
IT projekt 

Vlastný 
harmonogr
am 

Cena Aurela 
Stodolu za 
energetiku 

Slovenské elektrárne, a. s., a 
Slovenská technická univerzita 

http://www.seas.sk
/cena-aurela-
stodolu 

 Ocenenia sa udeľujú za najlepšie práce študentov slovenských vysokých škôl, a to v troch 
kategóriách:  
Cena za najlepšiu dizertačnú prácu 
Cena za najlepšiu diplomovú prácu 
Cena za najlepšiu bakalársku prácu 

ročne 

Zlatý mravec SLICPEN, APOH, ASPEK, Tanzer http://www.zlatym
ravec.sk/  

1. Komunálne odpadové hospodárstvo  
     Mestá, obce, resp. spoločnosti nakladajúce s odpadom so súhlasom obce  
2)  Firemné odpadové hospodárstvo 
     Firmy, resp. spoločnosti nakladajúce s odpadom so súhlasom firmy 
3)  Inovatívne riešenie 
    Nové a kreatívne riešenia v odpadovom hospodárstve.  
4)  Študentská cena 
     Diplomové práce, dizertačné práce, habilitačné práce, nápadité riešenia študentov stredných a 
vysokých škôl 

ročne 

Ocenenia 
Slovenského 

European Union Contest for 
Young Scientists - EUCYS 
(Európska komisia pre mladých 

www.eucontest.sk 
www.mladivedci.sk 
 

pre mladých bádateľov  ročne 

http://www.eucontest.sk/


národného 
kola ročníka 
EUCYS 

vedcov) Mladí vedci Slovenska, 
o. z. 

 
 

 


