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                 Fórum pre komunikačné technológie   

          Zápis 

          3.  zasadnutia predsedníctva CTF, 6.11.2019 

Predmet zasadnutia: 
 

1. Všeobecné informácie    
2. List LS CTF k téme súčinnosť v zmysle požiadaviek MV SR k príprave nového ZEK 
3. List ministra A. Érszeka -odpoveď na žiadosť CTF , RÚZ, ITAS a AmCham 
4. 5 G siete , očakávaný postup zo strany MDV SR a RÚ 
5. Stavebný zákon 
6. Príprava VZ CTF 2019 / program, termín, miesto, kandidátka, dokumenty/ 
7. Iné 
..................................................................................................................................................... 

 

K bodu 1/  Všeobecné informácie    
 
K bodu 2/   LS CTF poslalo list  MDV SR so spoločným stanoviskom operátorov k požiadavkám MV SR. 
 Podľa vyjadrenia zástupcu MDV SR uskutoční sa na pôde MDV SR stretnutie k tejto téme, 

pravdepodobne v 11/2019. 
 
Zodpovedný : vedúci LS CTF              Termín: do 30.9.2019 
 

K bodu 3/ V odpovedi ministra A. Érszeka  na žiadosť CTF, RÚZ, ITAS a AmCham z 1.10.2019 sa 
uvádza, že verejné vypočutie jediného kandidáta, ktorý sa prihlásil na funkciu 
predsedu RÚ je možné na pôde NR SR.  

 
 Zodpovedný : vedúci LS CTF              Termín: do 30.9.2019 
 
K bodu 4/     5G siete- očakávaný postup  

                      
                     MDV SR pripravuje dokument o podpore stratégie výstavby 5G sietí na Slovensku. 
 CTF zašle spoločné stanovisko k tejto téme. RÚ doposiaľ nevydal žiadne bližšie 

informácie o výsledkoch  verejnej diskusie  k príprave a realizácii výberových konaní na 
pridelenie frekvencií z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz, 1500 MHz a 1800 MHz. RÚ 

neoznámil zatiaľ   termíny vydania výzvy a termíny aukcie.  Predseda CTF mal prednášku 
k tejto téme na konferencii „Kam kráčajú telekomunikačné siete v SR“ v Senci 
17.10.2019 a bude mať prednášku na konferencii agentúry Inform Slovakia „  
IT & Telco Conference 2019“. Dňa 7.11.2019 sa uskutoční rokovanie operátorov 
/členov CTF/ na MV SR na tému PPDR  v súvislosti s plánovanou akciou frekvenčných 
pásiem pre 5G siete. 

 
Zodpovedný : vedúci LS CTF, predseda            Termín: do 30.11.2019 
 
K bodu 5/     Stavebný zákon 
 

Proces schvaľovania stavebného zákona nevyzerá na schválenie. Dňa 14.10.2019 bol návrh 
zákona v Hospodárskej rade vlády SR, nie je však na programe najbližšieho zasadania vlády. 

          Podľa toho neočakávame jeho schválenie do konca roku 2019. 
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K bodu 6/     Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie CTF sa uskutoční 27.11.2019 o 13.00 v priestoroch  v spol. SWAN, a.s. 
v zasadačke na 10. poschodí, Eurovea City, Landererova 12. 

 Vedúci LS a TAS pripravia príslušné dokumenty  správy o činnosti a plány na dalšie obdobie. 
 Predseda zabezpečí ostatné dokumenty na VZ . 
 
Zodpovedný : vedúci LS CTF, TAS ,predseda           Termín: do 20.11.2019 
 
K bodu 7/     Požiadavka NDS na pokrytie signálom v tuneli Považský Chlmec 
 

O2 Slovakia informovalo, že pokračuje v komunikácií s NDS ohľadne pokrytia signálom 
mobilnej siete v tuneli Považský Chlmec. Vzhľadom na požiadavku NDS vysokého prenájmu 
za použitie tunela v prípade nedohody  s NDS osloví O2 Slovakia MDV SR, ktorému to dá na 
vedomie . 

 
 
Zodpovedný : vedúci LS CTF              Termín: do 30.12.2019 
 
 
K bodu 7/     Stanoviská CTF 
 

Predseda spracuje  návrh pravidiel CTF podobný pravidlám LS CTF, ktoré by platili pre 
stanoviská, vyjadrenia CTF voči verejnosti.  
 
 

 
 
Zodpovedný : predseda              Termín: do 30.12.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 11.11.2019         zapísal Ján Šebo 


