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V Bratislave 15.01.2020         zapísal Ján Šebo 

 

                 Fórum pre komunikačné technológie   

          Zápis 

          1.  zasadnutia predsedníctva CTF, 14.01.2020 

Predmet zasadnutia: 
 

1. Všeobecné informácie    
2. Stanovisko CTF k návrhu dokumentu „Podpora rozvoja sietí 5G na Slovensku“ 
3. Diskusia  o návrhu dokumentu „Národný plán širokopásmového pripojenia na 

Slovensku“ 
4. Návrh definície pravidiel spoločných stanovísk  CTF pre verejnosť 
5. Príprava ročenky CTF 2020 
6. List MDV SR k prijatiu nového ZEK 
..................................................................................................................................................... 

 

K bodu 1/  Všeobecné informácie  
 

K bodu 2 / Aktuálni členovia LS CTF sa vyjadria k návrhu dokumentu MDV SR „Návrh stratégie podpory 

rozvoja 5 sietí na Slovensku“ a zašlú stanovisko vedúcej LS CTF do 17.01.2020, ktorá zosumarizuje 
spoločné stanovisko CTF pre MDV SR. Následne predseda zašle stanovisko na MDV SR. 
 

Zodpovedný : ved. LS CTF              Termín: do 20.01.2020 
 

K bodu 3/  V rámci predsedníctva CTF bola diskusia o návrhu dokumentu „Národný plán 

širokopásmového pripojenia na Slovensku do roku 2027“,  ktorý bude súčasťou Stratégie 
digitálnej transformácie do roku 2030 a ktorý koreluje s návrhom stratégie podpora 5G sietí na 
Slovensku do roku 2025. Dňa 24. 01. 2020 od 14.00 hod. v Hoteli Bôrik, sála C  v Bratislave sa uskutoční 
predstavenie návrhu "Národného broadbandového plánu Slovenska“ a prezentáciu výsledkov 
mapovania a verejnej konzultácie ultra-rýchleho pripojenia internetu na Slovensku, zameraných na 
jednotlivé adresy. Toto stretnutie pre odbornú verejnosť organizuje Úrad podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu (UPVII SR). Účasť  na tejto akcii si nahlásia jednotliví členovia CTF samostatne. 

  
Zodpovedný : členovia CTF              Termín: do 24.01.2020 
 

K bodu 4/  Bol prerokovaný prvotný návrh definície pravidiel spoločných stanovísk  CTF pre 
verejnosť. V prílohe zápisu je tento aktualizovaný návrh, ktorý môžete pripomienkovať do konca 
01/2020. Po následnom odsúhlasení finálnej verzie bude tento dokument vedený do platnosti.    
 
Zodpovedný : predseda CTF              Termín: do 31.01.2020 
 
K bodu 5/  Bol predložený prvý návrh obsahu ročenky CTF 2020, ktorý zostavil Ing. Oravec. Tento návrh 
bol doplnený a aktualizovaný. Prípadné doplnenie priloženého návrhu obsahu je potrebné aktualizovať 
do 31.1.2020. Bolo dohodnuté, že jednotliví členovia preveria možnosti platenej reklamy na zadnú 
stranu ročenky . Termín finalizácie príspevkov je do 29.2.2020. 
 
Zodpovedný : podpredseda CTF             Termín: do 29.02.2020 
 

K bodu 6/  CTF pripraví list na MDV SR  s dotazom na  predpokladané plány procesu príprav 
a schvaľovania nového ZEK. 
 
Zodpovedný :    ved. LS CTF             Termín: do 10.02.2020 


