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

CTF zaslalo dňa 9.2.2018 list na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a Informatizáciu, v ktorom sme
požiadali podpredsedu vlády Petra Pellegriniho o stretnutie všetkých zástupcov kompetentných orgánov
štátnej správy, kde chceme nájsť efektívne riešenie k téme znižovania limitov expozície obyvateľstva
elektromagnetickému žiareniu v regulatívoch miest a obcí. List bol zaslaný na vedomie : MZ SR ministrovi, Hlavný hygienik SR, MDV SR -ministrovi, MV SR -odbory a sekcie, MV SR-ministrovi a sekcii,
ÚR EKPS-predsedovi, zastúpenie EK v SR, ZMOS -podpredsedovi, VÚS -riaditeľovi.
Aktuálny stav :
•

•

•
•
•
•

Dňa 21.2.2018 sme telefonicky zisťovali na UPV IaI, sekcia riadenia informatizácie aktuálny stav
agendy predmetného listu. V tom čase nemali na sekcii pridelený žiadny list, tak sme im ho
zaslali elektronicky; žiadnu reakciu sme zatiaľ neobdržali /do 1.3.2018/.
Dňa 15.2.2018 sa ozvali z MZ SR, list dostali a v najbližšej dobe by sa chceli s nami stretnúť /CTF/
s tým, že pripravujú pracovnú skupinu v tejto veci, kde by CTF malo svojich zástupcov. Bližšie
podmienky zatiaľ nešpecifikovali.
Dňa 15.2.2018 sa ozvali z MDV SR, následne sme im zaslali kópiu listu ministra MDV SR pre
sekciu, ktorá sa bude našim listom zaoberať.
Medzitým prišli indície, že mesto Trnava vypustilo z textu VZN limitné parametre žiarenia, avšak
musia to ešte schváliť. Podobná situácia je aj v Banskej Bystrici a v Košiciach, kde podľa
dostupných informácií, tieto limitné parametre nie sú už obsahom VZN.
Orange Slovensko zaslalo list na RÚ, ktorého obsah je podobný listu CTF z 9.2.2018
O2 Slovakia zaslalo odvolanie na Krajskú prokuratúru v Prešove proti stanovisku Okresného
prokurátora v Prešove k limitom parametrov žiarenia v VZN mesta Prešov.

Dňa 15.2.2018 na konferencii Inform Slovakia venovanej téme Smart Cities predniesol predseda Ing. Ján
Šebo prezentáciu: Smart Cities verzus snahy niektorých miest o obmedzenie výstavby základňových
staníc BTS, ktorú zaslal členom predsedníctva. K predmetnej téme spracoval článok do ročenky CTF
2017.
Tiež k danej problematike predloží VÚS v najbližších dňoch MDV SR predstavu konzorcia VÚS, VUJE, SAV
o pilotnom projekte „Komplexný výskum účinkov selektívneho a nízkoúrovňového EMG poľa na priebeh
nádorových ochorení a zdravie obyvateľstva (eCancer)“. Jeho cieľom je vykonať objektivizáciu EMP na
území SR, ktoré umožní získať podrobné informácie o dosahovaných úrovniach EMP v rádiofrekvenčnom
spektre pre rozsiahle územie SR a ďalšie dôležité informácie, ktoré budú slúžiť pre realizáciu
biomedicínskeho výskumu vplyvu EMP na priebeh nádorových ochorení a zdravie obyvateľstva.
Vyplývajúce úlohy pre CTF :
1
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Zistiť aktuálny stav zaslaných listov na inštitúciách a vytvoriť jednotné stanovisko k predmetnej téme pre
verejnosť a požadovať na MDV SR, aby vytvorili metodický pokyn pre územnú samosprávu.
Zodp.: predsedníctvo, predseda, ved. LS CTF
03/2018
........................................................................................................................................................................
K bodu 3/ Proces prípravy predpisu JIM (smernica EK 61/2014)

Zo stretnutie zástupcov CTF 25.10.2017 boli zaslané podklady na RÚ o tom, 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. Podľa vyjadrenia RÚ mali z ich úrovne
pripraviť návrh Opatrenia k JIM v 01/2018, čo sa však zatiaľ nestalo. Ďalšie informácie

k 1.3.2018 nie sú nám dostupné.

.......................................................................................................................................................................
K bodu 4/ Pracovná skupina Broadband
Predseda PPP Mgr. Milan Ištván predložil úlohy, s ktorými sa bude PS BB zaoberať v r.2018. Sú tam
tieto témy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

WIFI 4SK
Pokrývanie bielych miest na diaľniciach a železniciach z PO7 OPII
Strategická priorita Komunikačná infraštruktúra (dokument NKIVS)
Spolupráca so samosprávou a JIM
Príprava nového stavebného zákona
Elektromagnetické žiarenie

Mnohé z nich aktuálne rieši CTF /viď body zápisu/ a zároveň sú tam témy /1-3/, ku ktorým potrebujeme
vidieť pripravované, či spracované dokumenty, aby sa k nim mohlo CTF vyjadriť a zaujať odborné
stanovisko.
Zodp. predsedníctvo CTF

03/2018

K bodu 5/ Príprava nových zákonov pre výstavbu

.....................................................................................................................................................................................................................................

Pripomienky k pracovným návrhom stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní boli za CTF
predložené na MDV SR v 12/2018. Tieto by mali byť predmetom ďalšieho procesu prípravy uvedených
návrhov zákonov v rámci odborno-legislatívnej pracovnej skupiny na MDV SR. K 1.03.2018 nie sú nám
známe žiadne skutočnosti o ďalšom progrese k danej téme.
Zodp. ved. LS CTF

priebežne

K bodu 6/ Rada inžinierskej ceny

.....................................................................................................................................................................................................................................

Dňa 6.3.2018 o 10.00 hod sa uskutoční pracovné stretnutie na MDV SR vo veci dohodnutia podmienok a
zabezpečenia Ceny Jozefa Murgaša, ktorú každoročne udeľuje SES v spolupráci s MDV SR a Inžinierskej
ceny, ktorú organizuje CTF.
Zodp. predseda CTF

03/2018

.................................................................................................................................................................................................................

K bodu 7/ Ročenka CTF
Podpredseda Ing. Juraj Oravec predložil aktuálny stav prípravy &ročenky CTF 2017, kde skonštatoval, že
je pre uzávierku príspevkov mu chýba :
•
•

Aktuálny zoznam členov CTF v r. 2017 /predseda/
Plán aktivít TAS na rok 2018
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•
•
•
•

Opis aktivít TAS za roky 2016/2017 /ved. TAS - Jakab/
Zoznam článkov vydaných členmi CTF v r. 2017 /Jakab)
Preklad správy o činnosti do angl. jazyka – prekladateľka dodá do 2.3.2018
Min. 1 reklama /na poslednú stranu obálky/

Z ročenky sa vypúšťa téma bod 3. Činnosť sekcií CTF. Uzávierka všetkých príspevkov sa posúva do
14.3.2018. Očakávame, že reklamu do ročenky dá Orange SK, prípadne O2 Slovakia.
Zodp. Ing. J. Oravec
Termín: 03/2018
.......................................................................................................................................................................
K bodu 8/ Iné
Predsedníctvo skonštatovalo, že doména sk je v súčasnosti v rukách zahraničnej spoločnosti. Keďže ide
o národnú doménu Slovenskej republiky predsedníctvo má zato, aby táto spoločnosť určitým percentom
prispievala pravidelne na rozvoj širokopásmového internetu, či rozvoja sietí NGA, alebo na rozvoj ďalších
projektov súvisiacich s víziami EU pre Gigabitovú spoločnosť do r. 2025 na Slovensku. Ďalšie kroky k tejto
téme budú prerokované na ďalšom zasadnutí predsedníctva CTF.
Zodp. predsedníctvo CTF

03/2018
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