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 Zápis z 3.  zasadnutia predsedníctva CTF a LS CTF zo dňa 21.08.2015 

 
1. Zastupovanie 

 
Vzhľadom k tomu, že člen predsedníctva Mgr. Peter Gažík sa stal generálnym riaditeľom O2 Slovakia, dočasne bude 
jeho funkciu v predsedníctve CTF do najbližšieho VZ CTF vykonávať  Mgr. Dávid Durbák. 
 
Zodpovedný: sekr.                                               Termín. Do 11/2015 
 
2. Aktivity LS CTF 2015 
 
Aktivity legislatívnej sekcie CTF sú vo vlastnom procese v zmysle pravidiel LS CTF a aktuálne potreby stanovísk, či 
vyjadrovania sa rieši v rámci LS CTF samostatným konaním, ktoré boli zamerané na tieto úpravy legislatívy: 

o  stavebný zákon 
o  ZEK 
o  Autorský zákon 
o  Vysielanie a retransmisia 
o  Energetický audit 
o  Zákon o správe daní 
o  rokovania s MV SR 

  
Zodpovedný: vedúca LS  CTF                                Termín. priebežne 
 
3. Inžinierska cena 2015 
 
Tento rok pokračuje  II. ročník Inžinierskej ceny, ktorú udeluje CTF, ITAS a PC Revue. V súčasnosti odborná porota  
porota pripravuje vyhodnotenie 10-tich prác z 5-tich fakúlt technických univerzít. Slávnostné vyhodnotenie a udelenie 
cien víťazom, ktoré zabezpečí ITAS bude na konferencii IT SUMMIT 2015 , ktorý bude 1.10.2015 . 
 
Zodpovední: Šebo, Baroňák                                            Termín. 31.6.2015 
 
4. Delegovanie do komisie SAV 
 
 CTF delegovalo doc. Jakaba do komisie  Informačné a komunikačné technológie, ktorú vytvára štát na 
posudzovanie európskych projektov v oblasti IKT. Predseda zaslal list a CV Doc.Jakaba predsedovi SAV 13.8.2015 
 
Zodpovedný: predseda                                        Termín. 31.8.2015 
 
5. www.ctf.sk  

 
Vzhľadom k tomu, že web stránku www.ctf napadol vírus  v 07/2015 zsoatala nefunkčná a stratili aj všetky súbory, 
ktoré ju tvorili. Predseda požiadal WEBCENTRUM, ktorému sa podarilo získať a obnoviť niektorý súbory web 
stránky.. Pripravili ponuku pre jej obnovu do 1500 Eur . predsedníctvo odporučilo predsedovi  dohodnúť o niečo 
nižšiu cenu s tým, že by spravili  jej rekonštrukciu a nový návrh odolný vírusom a s tým, že každý mesiac by zasielali 
do archívu CTF všetky súbory, ktoré bude stránka aktuálne obsahovať 
 
Zodpovedný: predseda                                        Termín. 31.9.2015 
 
6. Seminár Telekomunikačné stavby VII. 
 
Seminár je navrhnutý uskutočniť ho vo štvrtok 8. 10. 2015 vo Výskumnom ústave spojov v Banskej Bystrici (tento 
termín je dôležitý z hľadiska účasti zástupcov MDVRR SR; na tento termín máme rezervovanú zasadačku VÚS). 
Členmi programového výboru za SES sú Ing. Vladimír Murín a Ing. Cyril Francisci.  Seminár bude venovaný  
Prioritnej osi č. 7 Operačného programu informačná infraštruktúra – konkrétne INVESTIČNÁ PRIORITA 2a): 
Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpory zavádzania nastupujúcich 
technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo a pripravované legislatívne zmeny v zákone o elektronických 
komunikáciách. 
 
Zodpovedný: predsedníctvo                                       Termín. 31.9.2015 


