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Zápis z 3. zasadnutia predsedníctva CTF, 19.10.2016

2/ Seminár „Telekomunikačné stavby IX“
5.10.2016 sa uskutočnil IX ročník semináru Telekomunikačné stavby, ktorý dlhodobo patrí medzi
významné podujatia k napĺňaniu cieľov Digitálnej agendy Europy 2014 -2020, najmä v oblasti aktivít
na odstraňovanie barier pri výstavbe sietí elektronických komunikácií. Aj tento ročník načrtol cesty,
ktorými sa treba uberať a ako spolupracovať navzájom medzi telekomunikačnými operátormi,
územnou samosprávou a štátnou správou. Škoda je, že zástupcovia Úradu podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu na tomto seminári chýbali.
Neúčasť zástupcov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na tomto seminári
možno považovať za nedostatok záujmu o diskusiu k napĺňaniu cieľov DA 2014 -2020 a plnenia
predbežnej podmienky A.2.2, kde sa očakáva aktívna spolupráca so všetkými zúčastnenými stranami
procesu. Výbornou príležitosťou k tomu bola práve panelová diskusia na záver semináru, kde boli
zástupcovia telekomunikačných operátorov, zástupcovia územnej samosprávy (obcí) a zástupcovia
štátnej správy. Všeobecne kritický stav /rizikový/ o plnení predbežnej podmienky v SR /ex ante
condicionality/ je evidentný z predkladacej správy1) Úradu podpredsedu vlády SR k 30.9.2016 na
rokovanie vlády SR 19.10.2016.
Zodpovedný : predseda

Termín. splnené

3/ Inžinierska cena, III. ročník
III. ročník inžinierskej ceny z procesného hľadiska, ale aj z hľadiska celkového efektu dopadol veľmi zle.
Podiel na tom má viacero faktorov. V prvom rade je to zlé načasovanie hodnotenia súťaže a nezáujem
niektorých fakúlt /dekanov/ oslovených univerzít, nezáujem víťazov -absolventov inžinierskeho štúdia
o ďalšie dianie súvisiace s aktivitami ich univerzít a v neposlednom rade je to škrípajúca spolupráca
s asociáciou ITAS. To všetko malo za následok :
 že, do III. ročníka sa prihlásili ocenenia len tri fakulty z dvoch univerzít dokopy iba 5 diplomových
prác,
 že ocenení študenti /vyzvaní cez email vrátane predstaviteľov ich univerzít / sa nedostavili na
slávnostné odovzdávanie ocenenia na slávnostnom večeri akcie usporiadanej v rámci
predsedníctva SR v EU v Bratislave v hoteli Hilton v Bratislave, okrem jediného absolventa zo
Žilinskej univerzity,
 že postery víťazných prác ležali 18.10 v kúte pri dverách v hoteli Hilton a potom sme ich tam dali
sami bez akéhokoľvek nápisu či oznamu prečo sú tam, aj napriek zaslaniu relevantných
podkladov ITASu v dostatočnom časovom predstihu .
Vzhľadom k uvedenému bol dohodnuté na predsedníctve, že sa pripraví nový štatút inžinierskej ceny
v oblasti IKT a to bez účasti asociácie ITAS. Bude to s väčším zameraním sa na spoluprácu
s univerzitami zameranými na IKT a s posunutím termínu celého procesu mimo prázdnin, aby boli
dostupní zodpovední akademickí pracovníci univerzít, aby boli dosiahnuteľní ocenení absolventi.
Slávnostné odovzdávanie ocenení by sa malo diať , po prejednaní s rektormi univerzít, pri otváraní
školského roku vždy na niektorej zo zúčastnených univerzít.
Zodpovedný : predseda, ved. TAS

1

Termín.12/2016

) http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-204417?prefixFile=m_

1

Fórum pre komunikačné technológie

Zapis_CTF_03_2016

4/ 20. výročie založenia CTF /Z.ATM v SR/
Bolo dohodnuté že:
 do najbližšieho zasadnutia predsedníctva budú predložené návrhy na marketingovú kampaň
a návrh na akciu oslavy 20.ročnej existencie CTF, predtým Z-ATM v SR,
 predpokladaný termín osláv 20.výročia založenia by mal byť cca vo februári 2017, kedy bola
vykonaná prvá registrácia Združenia ATM v SR na MV SR. Oslava by mohla mať zaujímavú
tému, zaujímavého hosťa a takisto moderátora, ktorý by zabezpečil atraktívny priebeh oslavy,
 namiesto ročenky CTF sa vydá výročný biletín CTF, kde dostanú priestor všetci členovia CTF na
svoju prezentáciu v špecifikovanom rozsahu /bude dohodnuté/
Zodpovedný: predsedníctvo, podpredseda

Termín. 02/.2017

5/ ICETA 2016

v dňoch 24. a 25. 11.2016 sa uskutoční 14. ročník medzinárodnej konferencie ICETA 2016,
ktorá sa bude konať v Grandhotely Stary Smokovec– vid www.iceta.sk. Vedúci TAS Ing. Jakab

informoval o tejto akcii a pozval všetkých členov CTF na túto akciu s bohatou tradíciou.
Zodpovedný: ved. TAS

Termín. 02/.2017

5/ Aktivity LS
V rámci LS CTF sa riešili najmä pripomienky k návrhom, či zmenám zákonov, ktoré sú predmetom
rokovania NR SR :
 zákon o osobitnom odvode pre vybraté odvetvia
 zákon o hazardných hrách
 zákon o elektronických komunikáciách (ZEK)
V rámci ZEK sa dohodlo, že MDVaRR SR vypracuje Metodický pokyn pre stavebné úrady o ohľadne
verejného záujmu pri budovaní telekomunikačných stavieb a infraštruktúr sietí elektronických
komunikácii .
Zodpovedný : vedúca LS CTF

Termín. splnené

5/ Účasť na aktivitách EÚ v rámci predsedníctva SR
V rámci predsedníctva SR v EÚ sa budú konali rôzne akcie, ktoré súvisia s digitálnou agendou a so
zavádzaním širokopásmové internetu na Slovensku. CTF sa aktívne zúčastnilo týchto aktivít :





Budúcnosť Broadbandu v Europe, hotel Devín, 13.6.2016, 10.00 hod
Bude Slovensko súčasťou 5G revolúcie, hotel Devín, 13.6.2016,12.30 hod
Digital Assembly 2016 -Bratislava, SND, 28-29.9.2016, spojená s výstavou „“Wireless World Jozef Murgaš“
eSkills for Jobs High-level conference ‘’Europe in the Digital Era – where skills are making the
difference’’, hotel Hilton, 17.a 18.10.2016

Okrem toho CTF je partnerom akcii :



IDEME 2016 , hotel Borik, Bratislava 22.6.2016
ICETA 2016, Starý Smokovec 24.-25.11.2016
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