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Zápis zo 6. zasadnutia predsedníctva CTF  7.12.2022 
 

 

1. Aktuálne témy a kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia  
2. Aktivity CTF a spol. voči  poslaneckému návrhu na zvýšenie osobitného odvodu pre 

regulované subjekty  
3.  Aktivity CTF na zahrnutie operátorov do schém pomoci štátu voči nárastu cien energií 
4. Pracovné rokovanie na Úrade vlády s poradcami premiéra 2.11.2022 
5. Pracovné rokovanie so zástupcami MDaV SR 15.11.2022 /Zápis MDV SR z 28.11.2022/ 
6. Rokovanie s poslancom predkladateľom návrhu o osobitnom odvode  29.11.2022 
7. Proces kvalitatívnej zmeny fungovania CTF   
8. Finančný stav, plán, mimoriadne členské, VZ 
9. Príprava ročenky 2023, k dispozícii ročenky 2022, 2021  
10. Ostatné aktivity  /ZEK, VP, Vyhláška UP.../ 

 
K bodu 1/  
Všetky uvedené body z predchádzajúceho rokovania pokračujú v predmete dnešného rokovania. 
Jediný bod nie je zahrnutý a to Verejná konzultácia k návrhu na Všeobecné povolenie. Aktuálna 
informácia k tomu je taká, že operátori  pripravujú pre UPREKAPS stanovisko do verejnej 
konzultácie s termínom do 30.12.2022. 
 
K bodu 2/ 
Ing. Stuška informoval o dianí a aktivitách, ktoré sme doteraz učinili na stiahnutie, resp. zníženie 
neúmerného návrhu  zvýšenie osobitného odvodu z podnikania. Zástupcovia CTF /operátori/ mali 
k danej téme stretnutie s poradcami  premiéra, s poslancami NR SR asociáciami RÚZ, ITAS, 
AmCham. Z úrovne CTF boli poslané email správy predsedovi NR SR a riaditeľom príslušných 
výborov NR SR. Ing. Stuška a ďalší  zástupcovia CTF, sa zúčastnili diskusie s predkladateľom tejto 
novely zákona a následne bola uskutočnená tlačová beseda k tejto téme, ktorá bola publikovaná 
v médiách.  Uvedený návrh predstavuje pre operátorov až 3-násobné navýšenie  osobitého 
odvodu spolu cca 27 mil. Eur. Zo všetkých našich aktivít a snáh to vyzerá tak, že 3-násobné 
navýšenie ostane v návrhu novely zákona, akurát, že by jej platnosť mala skončiť v 07/2024.   Na 
stratégiu rokovaní a správnej voľby taktiky pre rokovania bola z úrovne CTF najatá agentúra 
Neuropea.  K tomu bude potrebné do konca roku 2022 vysporiadať objednávku, fakturácie 
a mimoriadne členské od dotknutých operátorov .                                        
 
K bodu 3/ 
Ing. Čapkovič podal informáciu o aktivitách, stretnutiach a korešpondencii k téme neúmerného 
zdražovania energie a našej snahe zahrnúť operátorov do schémy štátnej pomoci.  K tomu boli 
vykonané rokovania s poradcami  premiéra, rokovania na MDaV SR a požiadavka o rokovania 
s ministrom MH SR. Nové výzvy energodotácii z úrovne MH SR a ich komplikované podávanie vo  
forme individuálnych žiadostí  nie sú akceptovateľné pre operátorov, ktorí by týmto spôsobom  
museli každý mesiac podávať tisícky žiadostí. Odpovede z MH SR, ktoré na naše písomné dotazy 
máme, tento problém neriešia. Pôvodne politicky avizovaná  suma na podporu kompenzácie 
nárastu energií zo strany štátu vo výške 900 mil. Eur je v skutočnosti len do výšky 300 mil. Eur. 
Márne sa snažíme už 2 mesiace dosiahnuť rokovania na MH SR, pôvodne s ministrom, teraz so št. 
tajomníkom.  Dnes sme vykonali  opätovné snahy o osobné stretnutie so št. tajomníkom na MH 
SR. Predsedníctvo navrhuje, aby sme sa v rámci tejto témy spojili s inými odvetviami, mimo sektor 
SEK, priamo so združeniami obchodných reťazcov napr. Zväz moderného obchodu a podobne, 
prípadne aj prostredníctvom RÚZ.  
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K bodu 4,5,6/ 
Uvedené témy boli predmetom diskusie a súhrnu vykonaných aktivít uvedené v bodoch 1 a 3. 
 
K bodu 7/ 
Proces kvalitatívnej zmeny fungovania CTF iniciovaný niektorými členmi CTF začiatkom roku 2022 
bol vzhľadom na celkovú objektívnu situáciu a  naliehavé úlohy, ktoré muselo predsedníctvo, či 
legislatívna sekcia riešiť, pozastavený. K tejto téme sa vrátime budúci rok a na valnom 
zhromaždení v 1.Q 2023. Predsedníctvo sa hlasovaním dohodlo, že náklady spojené s činnosťou 
CTF v rámci priestorov TelTemp /energie, tlačové materiály, údržba a pod/ budú preplatené za rok 
2022 spol. TelTemp za každý mesiac.  Pre budúci rok 2023 pripraví predsedníctvo  na rokovanie 
VZ 2023 návrh na odmenu za výkon predsedu v r. 2023 s prihliadnutím na navrhnuté kvalitatívne 
zmeny fungovania CTF.  
 
K bodu 8/ 
V súčasnosti je finančný stav taký, že šetríme voči oproti plánovanému rozpočtu na r. 2022. Je to 
aj  vzhľadom k tomu, že v 2. polroku nebola uzavretá žiadna dohoda o vykonaní prác na 
sekretárske práce, pretože tieto činnosti vykonával predseda. K tomu tiež bola úmerne znížená 
suma za ekonomické, mzdové a daňové vedenie agendy pre  ekonomickú kanceláriu.  Prípadné 
mimoriadne členské príspevky, či iné  návrhy môžu budú predmetom rokovania na VZ 2023.  
 
K bodu 9/ 
 
Predseda zašle v prílohe tohto zápisu prvý náčrt obsahu ročenky CTF 2023.  Členovia 
predsedníctva si v ňom zaktualizujú svoje údaje v životopise a tiež v profile organizácie. Ostatných 
členov CTF vyzve predseda na aktualizáciu svojich údajov o svojej organizácii. Do obsahu ročenky 
dopíšu členovia námety na príspevky, články.  
 
K bodu 10/ Ostatné aktivity : 
10.1/ 
Poslali sme list 16.11.2022 na ŽSR  so žiadosťou o prerokovanie a vyriešenie situácie, ktorá vznikla 
prijatím   interného predpisu ŽSR OP 24,  a to konkrétne v dôsledku prílohy OP24-časť VB (vecné 
bremeno). Podľa tejto časti začali ŽSR za zákonné vecné bremeno pri výstavbe vedení  
elektronických komunikačných sietí požadovať od podnikov elektronických komunikácií náhrady, 
ktoré sú nad rámec skutočného obmedzenia vlastníckeho práva a nezodpovedajú pravidlám ako 
ich chápe vo svojej praxi Ústavný súd Slovenskej republiky a ani všeobecné súdy. Požiadali sme 
ŽSR o navrhnutie termínu vzájomného rokovania za účelom nájdenia možného spoločného  
riešenia daného problému. 
 

10.2/   
Zo strany MDaV SR z odboru elektronických komunikácií sme dostali žiadosť o vnútrorezortné 
pripomienkovanie návrhu zákona ZEK. Ide o už nami v minulosti pripomienkované aplikačné 
chyby vyplývajúce zo zákona, ako aj otázku vecných bremien, prenositeľnosti čísla a ďalšie 
nedostatky. Požiadavka na dodanie pripomienok je do 14.12.2022. 
        
Aktualizovaná informácia k bodu 3/ 
 
Máme potvrdené stretnutie na MH SR so štátnym tajomníkom na 19.12.2022 o 11.00 hod. 
 
                                                         


