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Zápis z 1. zasadnutia predsedníctva CTF  1.2.2023 
 

 

Predmet zasadnutia: 
 

1. Kontrola úloh z predchádzajúcich  zasadnutí  
2.  Nastavenie fungovania CTF v r.2023 
3. Príprava a termín VZ CTF 2023 
4.  Ročenka 2023 
5. Aktivity  LS /ŽSR, MH SR, MDV SR, UPREKAPS/ 
6. Iné 

 

 
K bodu 1/  
Na úvod predseda informoval o aktuálnom stave plnení úloh  z predchádzajúceho rokovania zo 
7.12.2022, ktoré pokračujú v predmete dnešného rokovania doplnené o ďalšie aktuálne  body.   
 
K bodu 2/ 
Predseda vyzval členov predsedníctva, aby sa v rámci diskusie vyjadrili už takmer 2- ročnej agende 
o kvalitatívnej zmene fungovania CTF.  Predseda navrhol termín konania Valného zhromaždenia 
na marec 2023, kde by sa malo načrtnúť ďalšie fungovanie CTF a súčasne vyzval členov 
predsedníctva, aby každý vyjadril k tomu stručný názor. Súhrn a zhoda spoločných stanovísk by 
mohli byť zahrnuté v agende a pláne činnosti  CTF na rok 2023. 
 
K bodu 3/  
Predseda navrhol termín konania Valného zhromaždenia v marci 2023. Presný termín bude ešte 
určený. VZ by sa malo uskutočniť tradičnou formou v priestoroch sekr. CTF. Tomášikova 10/G, 
pričom pre účastníkov mimo Bratislavu bude možnosť pripojiť sa online prostredníctvom MS 
Teams. 
 
 
K bodu 4/ 
Vzhľadom na úlohy, ktoré bolo potrebné naliehavo riešiť v CTF  k  mnohým  legislatívnym návrhom 
zo strany štátu a poslaneckým návrhom v závere a začiatkom roka, nebol zatiaľ priestor na 
prípravu obsahu /článkov/ do ročenky CTF 2023.  Očakáva sa oneskorené vydanie ročenky, pričom 
termín vydania závisí od dodania návrhov príspevkov najmä od členov predsedníctva. 
 
K bodu 5/  Všeobecné povolenie (VP) 
Všeobecné povolenie č. 1/2023 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo 
elektronických komunikačných služieb vydal UPREKAPS vo Vestníku 4/2023 s účinnosťou od 
1.4.2023.  K uvedenému návrhu VP zaslalo CTF svoje spoločné pripomienky listom zo dňa 
21.12.2022. Pripomienky vznikli konsenzom na pôde Legislatívnej sekcie CTF a reprezentujú 
zhodné názory sektora významných zástupcov sektora elektronických komunikácií. Dňa 20.1.2023 
sa uskutočnila prezentácia UPREKAPS vyhodnotenia verejnej diskusie k návrhu Všeobecného 
povolenia aj za účasti zástupcov CTF. Dňa 23.1.2023 sme z úrovne LS CTF v ďalšom kole zaslali 
alternatívne pripomienky a námietky k niektorým nevysporiadaným ustanoveniam a pojmom vo 
VP, ktoré sú nad rámec rozsahu zákona č.452/2021 Z.z. Výsledok VP č.1/2023 analyzujeme.  
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K bodu 6/ Prenositeľnosť čísla 
 Od 1.2.2023 je účinná Vyhláška č.431/2022 Z.z. o podrobnostiach prenositeľnosti čísla, ktorú 
vydal UPREKAPS v zmysle zák. č.452/2021 Z.z. Členovia CTF sa zúčastnili MPK. K návrhu uvedenej 
vyhlášky CTF zaslalo 7.12.2023 list na UPREKAPS s námietkami, pretože v návrhu ostali  niektoré 
časti v rozpore so závermi rozporového konania, resp. bez vysporiadania rozporov a vznikli aj nové 
zmeny znenia, ktoré nemali oporu v pripomienkovom konaní. K dodatočnému rokovaniu 
zástupcov CTF s UPREKPS  a úprave znenia Vyhlášky v zmysle uvedených záverov formou jej 
novelizácie už však nedošlo. 
 
K bodu 7/ Vyhláška o územnom plánovaní (ÚP) 
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu v SR  pripravuje vyhlášku o rozsahu ÚP dokumentácie 
a územnoplánovacích podkladoch. Očakávame MPK, k čomu  CTF môže pripraviť spoločné 
pripomienky. K dispozícii je  prezentácia IS URBION. Dňa 3.2.2023 sa uskutoční CTF interné 
online stretnutie za účelom vyplnenia online formulárov k PoC IS Urbion . 
 
K bodu 8/ Štúdia uskutočniteľnosti  Národného plánu širokopásmového pripojenia 
Dňa 20.1.2023 sa uskutočnila prezentácia ŠU Národného plánu širokopásmového pripojenia 
a následne 23.1.2023 bola zverejnená na portáli MIRRI SR na linke 
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/broadband/.  
Predsedníctvo sa dohodlo, že pokiaľ budú spoločné pripomienky členov CTF k uvedenému 
dokumentu budú, tieto zaslané za CTF na MIRRI SK. 
 
K bodu 9/ Národná politika pre elektronické komunikácie do roku 2030 
MDaV SR pripravilo návrh dokumentu „Národná politika pre elektronické komunikácie do roku 
2030“.  Keďže sme nestihli termín VPK môže pripraviť CTF svoje pripomienky na MPK. 
 
K bodu 10/ Zákon o znalcoch 
K zákonu o znalcoch podala informáciu  JUDr. J. Dráčová. Na základe nášho listu CTF  zo dňa 
16.11.2022  chystajú ŽSR stanovisko ohľadne náhrady   škôd a vecného bremena. Ďalší postup zo 
strany CTF bude určený na základe uvedeného stanoviska ŽSR. 
 

K bodu 11/ Poslanecký návrh na mimoriadny odvod 
Rokovanie o poslaneckom návrhu o zvýšení špeciálneho odvodu pre regulované odvetvia sa 
odkladá na zasadnutie NR SR 14.3.2023. 
 
K bodu 12/ Dotácie na energie, rokovania MH SR  
Pracovné stretnutie zástupcov CTF k téme energo-dotácií a postavenie sektoru EK sa uskutočnilo 
na  MH SR so štátnym tajomníkom dňa 19.12.2022, kde boli  diskutované limity dotácií a ich dosah 
na SEK. V súčasnosti veci sú ešte vo vývoji, ale v polovici februára by mala byť vyhlásená ďalšia 
výzva kompenzácií na energie podľa 2.1 ako doteraz s týmito zmenami: 
 

• Oprávnené obdobie zatiaľ do konca marca 2023 (schéma je schválená do konca r. 2023) 
• Limit zvýšený na 200 000,- € mesačne na firmu 
• Ešte nie je isté, či bude tento limit pre rok 2023 kumulatívne rastúci, ale je možné, že 

nebude (t. j. každý mesiac sa začína aj končí max. 200 000,-, nevyčerpaný zvyšok sa 
neprenáša) 

• 500 000,- € z roka 2022 sa neprenáša do r. 2023 


