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                 Fórum pre komunikačné technológie   

          Zápis 
            1. zasadnutia predsedníctva CTF, 16.01.2018 

Predmet zasadnutia: 
1. Všeobecné informácie    
2. Aktivity členov CTF - limity žiarenia BTS 
3. Aktivity súvisiace s prípravou predpisu JIM (EK 61/2014) 
4. 4. verejná konzultácia BM NGA  
5. Stretnutie PS Broadband /26.01.2018/ 
6. Príprava nových zákonov pre výstavbu 
7. Rada inžinierskej ceny  
8. Ročenka 

..................................................................................................................................................... 
K bodu 2/ Snahy niektorých miest o obmedzenie a zastavenie výstavby aj prevádzky BTS 
 

V nádväznosti na aktivity niektorých miest /Prešov, Trnava, Košice, Svätý Jur/ ohľadne obmedzovania 
výstavby, či rozširovania základňových staníc mobilných sietí z titulu údajného nadmerného žiarenia 
oslovilo CTF v r.2017 kompetentné orgány /MZ SR, MDV SR, ÚVZ SR- Hl. hygienik, ÚPPV SR IaI, /kde sme 
poukázali na prekročenie právomocí všeobecne záväzných nariadení citovaných miest.   
 

• V súvislosti s odpovedou hlavného hygienika SR zo 16.10.2017, ktorý skonštatoval, že žiadna obec ani 
mesto nie je oprávnené meniť legislatívne normy a regulovať limity obyvateľov elektromagnetickému 
žiareniu, 

• v súvislosti o spôsobe vybavenia podnetu protestu prokurátora z Okresnej prokuratúry v Prešove zo 
dňa 19.92017, ktorý podal člen CTF O2 Slovakia, kde v závere sa uvádza, že nebol zistený dôvod na 
prijatie ktoréhokoľvek z prokurátorských opatrení, bol podnet odložený ako nedôvodný, 

• v súvislosti s rokovaním na Mestskom úrade v Trnave 8.12.2017 s ved. odboru územného rozvoja a 
koncepcii   a zhotoviteľom územného plánu, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti Orange 
SK,  Slovak Telekom a spol. I.T.A. Telecom Slovakia   

• v súvislosti s reláciou RTVS 8.1.2018, kde boli uvádzané neodborné informácie  aktivistov a  zástupcov 
niektorých kompetentných orgánov,   predsedníctvo sa dohodlo : 
 

1. pripraviť  a poslať aktualizovaný list  kompetentným orgánom, v ktorom  budú už uvedené nové 
skutočnosti, ktoré sa udiali od posledne posielaného listu 29.9.2017 s termínom zaslania do 
31.1.2018. 

2.  Orange SK pripraví podnet na podanie protestu prokurátora na mesto Trnava s tým, že pripraví 
návrh podania  do 15.2.2018 a tento zašle zainteresovaným členom CTF na prípadné 
pripomienky. Následne podá Orange SK podnet na Okresnú prokuratúru v Trnave do 28.02.2018. 

3. Pripraviť návrh na stretnutie s RÚ do konca 01/2018 
 

Zodp. ved. LS CTF                   01/2018   

K bodu 3/ Proces prípravy predpisu JIM (smernica EK 61/2014)  
 

 Zo stretnutie zástupcov CTF 25.10.2017  boli zaslané podklady na RÚ na to,  akým   spôsob  a formou by  
mali byť poskytované informácie do JIM-u a ich sprístupňovania podnikom prostredníctvom JIM, ktoré  
by mali slúžiť ako podklad  pre všeobecne záväzný právny predpis. Očakávame, že : 
 

- RÚ pripraví Opatrenie k JIM  v  01/2018 
- Opatrenie k JIM bude vychádzať z podkladov CTF   
- Opatrenie pre JIM bude slúžiť na indikáciu vzniku záväzného predpisu JIM   

Zodp. predseda CTF                    02/2018 
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K bodu 4/ Verejné konzultácie BM NGA 
 

Podľa dostupných informácií z UPPV SR pre IaI z 3.1.2018 bola ukončená 4.verejná konzultácia  bielych 
miest NGA s tým, že do roku 2020 bude 0 BM na Slovensku.  
 

V najbližších dňoch bude s telekomunikačnými operátormi, ktorí dodali podklady v rámci všetkých 
štyroch verejných konzultácií, podpísané Memorandum o spolupráci, v ktorom písomne potvrdia svoj 
záujem o vybudovanie vysokorýchlostného NGA internetu vo všetkých 1808 dotknutých obciach, ktoré 
boli predmetom štyroch verejných konzultácií NGA bielych miest Slovenska (na základe mapovania, 
ktoré bolo zrealizované v roku 2015). 
 

Bude dôležité sledovať, akým spôsobom budú použité  dotácie pôvodne určené pre BM NGA. 
 

Zodp. predsedníctvo                    03/2018 
....................................................................................................................................................................... 
K bodu 5/ Stretnutie pracovnej skupiny Broadband 
 

Dňa 26.1.2018 o 9:00 sa uskutoční stretnutie Pracovnej skupiny Broadband  v Cisco Systems Slovakia v 
EUROVEA Bratislava. Predmet rokovania bude  : 
 

1. Broadband a PO7 OPII, vyhodnotenie verejnej konzultácie na biele miesta a ďalší postup (100 
Mbit/s, WIFI4SK…) 

2. Príprava stavebného zákona na MDV SR 
3. Strategická priorita NKIVS Komunikačná infraštruktúra – dopracovanie dokumentu. 

 

Predsedníctvo CTF navrhuje rozšíriť program o nasledovné body : 
 

4. Snahy niektorých miest o obmedzenie a zastavenie výstavby aj prevádzky BTS 
5. Spolupráca s organizáciou ZMOS a osveta obcí   
• ako rýchlejšie zaviesť obciam vysokorýchlostný internet v súčinnosti s územnou samosprávou  
• uplatňovanie smernice EK 2014/61 – príprava záväzného predpisu JIM  
• povinnosti z toho vyplývajú aj pre obce a mestá  na poskytovanie údajov pre JIM  zakotvené 

v novele zákona ZEK 351/2011 (NR SR, uznesenie číslo 925 zo dňa 29. 11. 2017) 
 

Zodp. predsedníctvo CTF         01/2018 
..................................................................................................................................................................................................................................... 

K bodu 6/ Príprava nových zákonov pre výstavbu 
 

Pripomienky k pracovným návrhom stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní predložili traja 
členovia CTF : Slovak Telekom, Orange SK a TelTemp. Vedúca LS CTF vypracovala súhrn týchto 
pripomienok a predložila ich za CTF na MDV SR v 12/2018.  Tieto budú predmetom ďalšieho procesu 
prípravy uvedených návrhov zákonov v rámci odborno-legislatívnej pracovnej skupiny na MDV SR. 
 

Zodp. ved. LS CTF                  priebežne 
..................................................................................................................................................................................................................................... 

K bodu 7/ Rada inžinierskej ceny 
 

Vzhľadom na časový priestor predsedníctva nebol tento bod prerokovaný a bol presunutý na ďalšie 
rokovanie predsedníctva CTF, k čomu je potrebná najmä účasť členov predsedníctva zástupcov univerzít. 
 

Zodp. predseda CTF          02/2018 
................................................................................................................................................................................................................. 

K bodu 8/ Ročenka CTF 
 

 Predsedníctvo CTF sa dohodlo, že ročenka sa bude vydávať pod názvom s aktuálnym rokom je vydania. 
To znamená, že tento rok bude vydaná Ročenka CTF 2018. Táto bude zahrňovať informácie o činnosti za 
rok 2017 a súčasne plánované činnosti na rok 2018. Návrh obsahu ročenky je v prílohe. Predpokladaný  
termín dodania príspevkov je do konca februára , tlač ročenky v marci 2018.  Očakávame, že reklamu do 
ročenky  by mohol dať Orange SK, prípadne O2 Slovakia. 
 
Zodp. podpredseda CTF         Termín: 03/20 


