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Zápis zo 4. zasadnutia predsedníctva CTF,  30.11.2016 
 
 
 

1/ Na Valnom zhromaždení CTF dňa 30. 11.2015 boli do predsedníctva CTF zvolení  8 kandidáti : 
 
 
 prof. Ivan Baroňák, Ústav telekomunikácií FEI STU  
 Ing. Čapkovič Peter, Orange Slovensko 
 Ing. Matej Stuška, O2 Slovensko 
 Ing. Herman Milan, Towercom 
 Doc. Jakab František, FEI TU Košice 
 Ing.  Oravec Juraj, VÚS Banská Bystrica 
 Mgr. Steinerová Júlia, Slovak Telekom 
 Ing. Šebo Ján, TelTemp 

 
 
2/ V zmysle uznesenia stanov CTF čl.8.2 bolo po ukončení VZ CTF zasadnutie predsedníctva CTF, kde zvolené  
    predsedníctvo zvolilo predsedu CTF , ktorým na ďalšie  obdobie bude Ing. Ján Šebo.  
 
3/ Predsedníctvo navrhuje do jednotlivých funkcií týchto členov predsedníctva :  
 

 Mgr. Júlia Steinerová –  podpredseda a vedúca legislatívnej sekcie 
  Ing. Juraj Oravec– podpredseda 
  Ing. Milan Herman – tajomník  
 Doc. František Jakab   – vedúci technicko aplikačnej sekcie.  
 

Ostatní zvolení : prof. Ivan Baroňák , Ing. Peter Čapkovič , Ing. Matej Stuška  sú členmi predsedníctva CTF. 
 
4/ Predseda pripraví námet osláv 20. výročia založenia CTF 

 Ostatní členovia predsedníctva tento návrh spripomienkujú, doplnia, či zmenia tak, aby bol realizovateľný 
aj finančne. K tomu oslovia svoje spoločnosti a ostatných členov na možnosti sponzoringu tejto akcie. 

  Predpokladaný termín osláv 20.výročia založenia by mal byť  v apríli 2017,  
  Oslava by mohla mať zaujímavú tému, zaujímavého hosťa, či moderátora, ktorý by zabezpečil atraktívny 

priebeh oslavy. Očakávame cca 50 pozvaných hostí.  
 Namiesto ročenky CTF sa vydá výročný bulletin CTF, kde dostanú priestor všetci členovia CTF na svoju 

prezentáciu v špecifikovanom rozsahu. Predsedníctvo osloví všetkých členov CTF na  dodanie príspevku 
o  rozvoji ich spoločnosti počas obdobia odkedy sú členmi CTF, s rozsahom cca 1 až 2 A4.  

 
Zodpovední : predsedníctvo       Termín: december 2016 
 
 
4/ Daľšie zasadnutie predsedníctva bude v decembri 2016 a bude oznámene vopred emailom. 
 
Zodpovední : predseda        Termín: december 2016 
 
 
 
 
 
 
  


