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Tlačová správa 

Výstava „Jozef Murgaš – komunikácia včera a dnes“ 

 

Bratislava, 29. 5. 2012: Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci 

s viacerými odbornými partnermi organizuje v dňoch 6. 6. – 9. 9. 2012 výstavu pod názvom 

Jozef Murgaš – komunikácia včera a dnes. Výstava sa koná v rámci implementácie 

národného projektu CVTI SR „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na 

Slovensku – NITT SK“ a bude prístupná odbornej, ako aj laickej verejnosti v uvedenom 

období v čase od 9.00 do 16.00 hod. /pondelok až piatok/ v priestoroch CVTI SR na 

Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.  

Cieľom výstavy je predstaviť postupný vývoj rôznych komunikačných technológií ako 

napríklad vývoj drôtového telefónu, rádia, telegrafu, ako aj bezdrôtovú mobilnú 

komunikáciu. Výstava stavia na odkaze slovenského vynálezcu a priekopníka bezdrôtovej 

komunikácie, Jozefa Murgaša, ktorého patenty v spomínanej oblasti získali uznanie v rámci 

celého sveta. Súčasťou výstavy bude aj premietanie krátkeho filmu o Jozefovi Murgašovi a 

jeho úspešných vynálezoch. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční dňa 6. 6. 2012 

o 17.00 hod. v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. 

Súčasťou výstavy bude aj séria krátkych prednášok pod názvom Popoludnie s odkazom Jozefa 

Murgaša. Krátke prednášky budú obsahovo korešpondovať s predmetom výstavy. Podujatie 

sa uskutoční dňa 20. 6. 2012 o 17.00 hod. v konferenčnej miestnosti CVTI SR na Lamačskej 

ceste 8/A v Bratislave. 

V rámci národného projektu NITT SK ide o jednu zo série výstav, ktorých zámerom je priblížiť 

problematiku transferu technológií a duševného vlastníctva. Cieľom výstav je sprostredkovať 

informácie o téme aj v nasledujúcom období trvania projektu (do roku 2014).  

 

Viac informácií nájdete na http://nitt.cvtisr.sk/, http://www.ctf.sk/  

Kontakt: Zuzana Čeplíková, zuzana.ceplikova@cvtisr.sk  

Súčasťou tlačovej správy je aj informačný plagát. 
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