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Zápis z 1. zasadnutia predsedníctva CTF
21.02.2017

2/ Úhrada členského
Celkového počtu 20-tich členov uhradili členské, resp. sú vydané faktúry pre 18-tich členov. Pre
ostávajúcich dvoch členov čakáme na proces vydania objednávok.
Zodpovedný : predseda

Termín. 31.3.2017

3/ Aktivity LS CTF
V rámci aktivít LS CTF boli tieto aktivity :
3.1. List z úrovne CTF /predseda/ zo dňa 14.2.2017 vo veci Verejný záujem - metodické usmernenie
na MDP SR, ministrovi Dr. Arpád Érsekovi a na vedomie :
-

Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Vladimír Kešjar, predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR

3.2. List z úrovne CTF vo veci otázok medzinárodného roamingu, ktorá je momentálne vo finálnej fáze
členov LS CTF a bude poslaný na Regulačný úrad.
3.3. Príprava podnetu voči vydaniu záväzného predpisu o zákaze budovania BTS pre mobilné siete v
mestách Košice a Prešov. Vzniklo to pravdepodobne na základe občianskej iniciatívy, ktorá si u
VUJE dala urobiť hygienické merania. Avšak tieto výsledky sú prísnejšie ako špecifikuje hygienická
norma. Na predsedníctve bolo dohodnuté, že v rámci LS CTF pripraví sa stanovisko spolu
s informáciou iných nekontrolovaných EMC rušeniach. Napríklad výťahy, kde dochádza
širokospektrálnemu rušeniu a prechodu EMC rušenia do elektrovodných sietí bytoviek a vplyvu
na ľudský organizmu v každom dome, kde sa nachádza výťah. Ide o argumentáciu o iných
silnejších vplyvoch EMC rušeniach, ktoré sú skryté a nesplňajú hygienické normy. Požiadali sme
k tomu o podklady VÚS, ktorý sa s týmto problémom už čiastočne zaoberal.
Zodpovedný : ved. LS , Mgr. Steinerová, predseda

Termín.04/2017

4/ 20. výročie založenia CTF /Z.ATM v SR/
Bolo dohodnuté , že oslavy 20. výročia CTF sa budú konať v hoteli Bratislava s termínom 27.4.201.
Začiatok akcie o 18.00 hod, celkový počet hostí do 60. Bol prerokovaný rámec a obsah programu,
analýza nákladov, ktorá boli predtým prerokované s agentúrou, ktorá akciu bude zabezpečovať.
Ďalej bolo dohodnuté, že je potrebné :


Pripraviť pozvánky v počte cca 100 ks /návrh, logá sponzorov, prerokovať a schváliť návrh so
sponzormi, vytlačiť, poslať podľa zoznamu hostí/ do 3.3.2017



Pripraviť zoznam hostí, ktorý bude pozostávať zo zástupcov členov CTF, VIP hostí /ministri,
europoslanci, poslanci, gen. riaditelia, významní partneri CTF/ . Tento zoznam preposlať na
schválenie a doplnenie predsedníctvu do 3.3.2017
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Z úrovne členov dodať príspevky Ing. Oravcovi o svojej spoločnosti do Almanachu 3.3.2017
Bolo by vhodné, aby na akciu sponzorsky prispeli všetci významní operátori- členovia CTF
Slovak Telekom, Orange Slovensko, O2 Slovensko a SWAN .
Všade na pozvánkach a na akcii 27.4. budú uvedené logá sponzorov podľa dohodnutých
pravidiel. Pritom všetci významní operátori -sponzori budú sa prezentovať rovnakým dielom.
Termín do 3.3.2017.

Zodpovedný: predsedníctvo, Ing. Šebo, Ing. Oravec,
Mgr. Steinerová, Ing. Stuška

Termín. 02/03/2017

5/ Pracovná skupina Broadband
PPP zvoláva na štvrtok 2.3.2017 o 14.00 stretnutie pracovnej skupiny Broadband k témam :
- Vyhodnotenie verejnej konzultácie ku bielym miestam
- Projekt WIFI4EU a WIFI4SK
- BCO
- Aplikácia ÚpREKaPS
- Verejný záujem – stav diskusií
K tomu info z web stránky http://informatizacia.sk/verejna-konzultacia-182016/23511s
Na základe podkladov dodaných v rámci prvého a druhého kola verejnej konzultácie NGA bielych miest
bol vypracovaný zoznam NGA bielych miest Slovenska. Ku dňu 16.02.2017 tvorí zoznam NGA bielych
miest 207 obcí. Tento zoznam však môže byť priebežne dopĺňaný/ upravovaný v súlade s bodom 5.4.1
Metodiky mapovania backhaulovej infraštruktúry pre NGA.

Zapísal : Ján Šebo

22.2.2017
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