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    Fórum pre komunikačné technológie   

          Zápis 
          2.  zasadnutia predsedníctva CTF, 17.9. 2019 
 

Predmet zasadnutia: 
 
1. Všeobecné informácie    
2. Rokovanie LS CTF k téme súčinnosť v zmysle požiadaviek MV SR k príprave nového ZEK 
3. Všeobecné povolenie  č.1/2019, RÚ, vestník č.8/2019 z 4.9.2019 
4. Workshopy na MDV SR - Implementácia reg. rámca elektronických komunikácií do 

národnej legislatívy : 
• Workshop I -8.7. /kódex/ 
• Workshop II -15.7. /frekvencie/  
• Workshop III -12.8. /spotrebiteľ/ 

5. Mapovanie, VK VHCN pre UPVII SR do 19.9. 
6. 5 G siete, dotazník RU pre aukciu frekvencií v pásme 700 MHz  do 16.9  
7. Workshop na MDV SR k téme 5 G per Európu-akčný plán 
8. Stavebný zákon 
9. Iné 
..................................................................................................................................................... 

 
K bodu 1/  Všeobecné informácie 
 
K bodu 2/   LS CTF pripraví list pre MDV SR so spoločným stanoviskom operátorov k požiadavkám MV SR. 
 
K bodu 3/   Bolo skonštatované, že RÚ neakceptoval žiadne pripomienky CTF k novému Všeobecnému 

povoleniu č.1/2019. Mrzí nás, že  sa nevytvoril priestor na diskusiu s príslušnými sektormi 
a VP bolo vydané bez akýchkoľvek  akceptovaných pripomienok. Predsedníctvo CTF zvažuje 
napísať v tomto znení list RÚ. 

 
 Zodpovedný : vedúci LS CTF, predseda            Termín: do 30.9.2019 
 
K bodu 4/    Zástupcovia CTF sa zúčastnili  na všetkých podujatiach, ktoré organizovalo MDV SR k téme   

„Implementácia regulačného  rámca elektronických komunikácií do národnej 
legislatívy“. K jednotlivým témam uvedených workshopov zaslalo CTF listy s návrhmi 
a pripomienkami k daným témam I, II, III. Tieto by malo MDV SR zapracovať do 
návrhu nového ZEK-u. CTF požiada listom MDV SR o aktuálne § znenie návrhu ZEK. 

 
Zodpovedný : vedúci LS CTF, predseda            Termín: do 30.9.2019 
 
 
K bodu 5/    Operátori odovzdajú podklady k mapovaniu ultrarýchleho prístupu na UPVII SR do 19.9.2019 
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K bodu 6-7/ Zástupcovia CTF sa zúčastnili na Workshope MDV SR k téme „Podpora 5G sietí na 

Slovensku“, ktorý sa konal 16.7.2019. Predpokladalo sa, že následne zašle CTF podnety 
k téme budovania  5G sietí na Slovensku. Tieto by mohli byť využité pri tvorbe predmetného 
dokumentu. Medzitým RÚ vyhlásil  Verejnú diskusiu  k príprave a realizácii výberových 
konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz, 1500 MHz a 1800 
MHz s termínom dodania pripomienok do 16.9.2019.  Vzhľadom k uvedenému a po 
neformálnej dohode s MDV SR bolo dohodnuté, že  počkáme na nové podnety, ktoré vyjdú 
z predmetnej diskusie.  

 
Zodpovedný : predsedníctvo             Termín: do 12/2019 
 
K bodu 8/  Za účasti št. tajomníka MDV SR a  účasti zástupcov CTF sa uskutočnilo rozporové konanie 

k poslednej verzii návrhu Stavebného zákona.  Podľa názoru predsedníctva nový návrh  
mnohé naše návrhy neakceptoval a neprinesie úľavu v príprave a výstavbe stavieb 
elektronických komunikácií. Predpoklad predloženia zákona do vlády SR je v 09/2019 
a predloženie do parlamentu je v 02/2020. 

 
 
K bodu 9/  Predsedníctvo CTF navrhlo, aby sa uskutočnilo verejné vypočutie „ Public Hearing“ 

kandidátov na predsedu RÚ, na ktorom kandidáti budú odpovedať laickej aj odbornej 
verejnosti na otázky týkajúce sa odvetvia, ktoré by mali riadiť: ich znalosť odvetvia a jeho 
hlavných problémov, ich vízie vývoja odvetvia, ich priorít a spôsob ich riešenia, manažérsku 
a odbornú prax, spôsob komunikácie, morálny profil, nezávislosť a podobne. List pripraví 
CTF v súčinnosti  RÚZ, ITAS a AmCham a zašle ministrovi MDV SR dňa 19.9.2019. 

 
Zodpovedný : vedúci LS CTF, predseda              Termín:   19.9.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 19.9. 2019          zapísal Ján Šebo 


