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Plán aktivít na rok 2018 
Sekcia legislatívna 

 
 
a) Všeobecné priebežné aktivity: 

• aktívne komunikovať s  MDV SR v súlade s „Dohodou o vzájomnej spolupráci“ z 
23.11.2004  

• aktívne komunikovať s Regulačným úradom (RÚ) v súlade s „Dohodou o vzájomnej 
spolupráci“ z 21.12.2001  

• v súlade so stanovami CTF a platnými zásadami činnosti sekcie operatívne organizovať jej 
prácu  

• implementovať výsledky rokovaní LS CTF voči verejnej správe a v legislatívnom procese 

• sledovať procesy a participovať na verejných konzultáciách RÚ a Európskej komisie. 

     

b) Osobitné priebežné aktivity: 

• v nadväznosti na prijatú legislatívu naďalej aktívne presadzovať hľadanie nového modelu 
spolupráce sektora elektronických komunikácií s tzv. silovými rezortmi: 

problematika vykonávacích predpisov a úpravy podmienok LI, data retention, eCall a iných foriem 
a oblastí súčinnosti podnikov elektronických komunikácii s orgánmi štátu – a to najmä vo väzbe na 
nález ÚS SR a Rozhodnutie ESD týkajúce sa tejto problematiky. 

• V nadväznosti na nepriaznivú prax stavebných úradov vyvinúť iniciatívnu a kroky na 
podporu možností inovácie a výstavby sietí v mestách, predovšetkým v Bratislave. S tým úzko 
súvisí praktická aplikácia spresnenia úpravy verejného záujmu v kontexte zákona 351/2011 
o elektronických komunikáciách (ZEK). Pokračovať v iniciatíve prípravy Metodického usmernenia 
pre stavebné úrady a prípadne aj RÚ pre účely povoľovania a umiestňovania výstavby, ako aj 
riešenie iných práv k nehnuteľnostiam na ktorých sú umiestnené prvky siete a fyzická 
infraštruktúra. 

• Aktívna účasť na príprave nového stavebného zákona. 

 
V rámci budúcej prípravy nového stavebného zákona, ktorú predpokladáme v rokoch 2017 - 2018, 
vnímame tieto priority  

� zohľadňovanie ustanovení ZEK 351/2011 v rámci stavebného zákona, najmä v oblasti 
rešpektovania zákonného vecného bremena,  

� doriešenie otázok bezpečnosti a nákladov informačného systému pre výstavbu 
a územné plánovanie (ÚP), ako aj JIM, kde o.i. upozorňujeme predkladateľov i ostatné 
rezorty na prelínanie kompetencií, 

� územné plánovanie konkrétnych trás stavieb elektronických komunikácií považujeme 
za bezúčelné a kontraproduktívne, naopak, uprednostňujeme umiestenie fyzickej 
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infraštruktúry sietí EK v spoločných koridoroch, ktoré by mali byť súčasťou 
územného plánu. 

� zohľadnenie špecifík líniových stavieb elektronických komunikácií, 

� zamedzenie zdvojenému povoľovaciemu procesu na stavby elektronických 
komunikácií – umiestnenie (navrhujeme vypustiť) a ohlásenie, 

� odstránenie konfliktu záujmov stavebných úradov, 

� ukotvenie transparentnosti v konaniach stavebných orgánov. 

V roku 2018 budeme plynule nadväzovať na doterajšiu  prácu a pokračovať v komunikácii 
s príslušnými rezortmi pri príprave právnych predpisov. Jednou z priorít bude presadiť pripomienky 
sektora do predpokladaného nového stavebného zákona, nakoľko tento bude mať dopad nielen na 
bežné investície do sietí elektronických komunikácií, ale aj na efektívne a úspešné čerpanie 
štrukturálnych fondov EÚ napr. v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra, najmä Prioritná 
os 7 zameraná na Broadband. 

Plánujeme systematickejšie sa zamerať na efektívne mapovanie a kvalifikáciu bielych miest 
v zmysle očakávaných výsledkov 3. kola verejnej konzultácie a transparentnosť odborných kritérií 
pri vyhodnocovaní pokrytia bielych miest. 

 

V roku 2018 budeme výhľadovo pokračovať v pripomienkovaní národnej legislatívy najmä 
v nasledujúcich oblastiach: 

Stavebný zákon a Vyhlášky 

Rokovania s príslušnými inštitúciami štátnej správy a samosprávy o výstavbe 

Rokovania o limitoch žiarenia v mestách 

Nadväzujúc na aktivity v roku 2017 pokračovať v intenzívnom spoločnom dialógu s NBS, smerom 
k minimalizácii negatívnych dopadov legislatívy v oblasti platobných služieb na podniky 
poskytujúce služby elektronických komunikácií 

 

 

 

Na pôde EÚ za zameriame na tieto ciele a procesy: 

Digital Single Market  - najmä revízia NRF pre EK – Smernica European Electronic 
Communication Code, Nariadenie ePrivacy, ale aj ďalšie oblasti. 

Sledovať dianie v BEREC a to ako sa to bude premietať do činnosti RÚ 

Prezentácia návrhu Pracovného programu BEREC na rok 2018 

 
 
 



3 
 

Ciele sekcií Fóra pre komunikačné technológie 

Sekcia legislatívna 

Cieľom sekcie pre rok 2018 je najmä:   

• pracovať v legislatívnej a regulačnej oblasti sektora elektronických komunikácií a v oblastiach 
s priamym dopadom na oblasť elektronických komunikácií, 

• pracovať verejne, transparentne a nediskriminačne v zmysle stanov CTF a Zásad činnosti LS 
CTF. Podieľať sa na zvyšovaní právneho vedomia v sektore elektronických komunikácií, 

• umožňovať každému z členov Fóra pre komunikačné technológie prezentáciu a obhajobu 
odborných záujmov pred ostatnými členmi, 

• prerokovávať návrhy, ktoré CTF dostane od MDV SR, od Úradu pre reguláciu elektronických 
komunikácií a poštových služieb (RÚ), alebo od inej inštitúcie, alebo budú zverejnené na portáli 
Slov-Lex v rámci legislatívneho pripomienkového procesu a ktoré budú predložené LS CTF na 
prerokovanie zo strany ktoréhokoľvek člena, 

• podávať a presadzovať iniciatívne návrhy Ministerstvu dopravy a výstavby SR, RÚ SR, alebo na 
iné rezorty a miesta prostredníctvom prijímania odporúčaní pre predsedu CTF, resp. pre iného 
zástupcu CTF, povereného rokovať v mene CTF, 

• obhajovať výsledky rokovaní LS CTF voči orgánom verejnej správy primárne v oblasti 
elektronických komunikácií, resp. v oblastiach s priamym dopadom na oblasť elektronických 
komunikácií. 

 


