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                 Fórum pre komunikačné technológie   

          Zápis 
Predmet zasadnutia: 

1. Všeobecné informácie  - úprava web stránky  
2. Prerokovanie dokumentu „ Metodika merania EMP polí“ 
3. Ochranná známka    
4. Sekcie LS a TAS a  ich aktivity  
5. Zmena stanov CTF  
6. Návrh na čestného člena  
7. Dokumenty na VZ CTF, LS, TAS, návrh kandidátky 
8.  Opatrenie JIM 

  
K bodu 1/    Boli vykonané úpravy web stránky www.ctf.sk a to mapa kontaktu, zavedenie nového 
submenu pre Mobilné rádiokomunikácie a brožúrku /VÚS preklad/. 
..................................................................................................................................................... 
K bodu 2/ Návrh dokumentu  „Metodika merania EMP polí“ 
 V rámci CTF  vítame aktivitu VUS  prerokovania 1.návrhu Metodiky merania EMP.   
Podľa vyjadrenia operátorov , členov CTF  je potrebné zjednodušenie predmetného návrhu.  
• Napriek rozsiahlosti dokumentu  Metodika nedostatočne rieši postup meraní v súvislosti 

s nariadením vlády SR č. 209/2016 Z.z. o ochrane zamestnancov pred EMG žiarením. V samotnej 
Metodike je spomenutá iba okrajovo, viac sa spomína iba vo vzore Protokolu. Najmä nie je 
v tejto súvislosti ani rámcovo stanovená metodika určenia meracích bodov, ktorá ak 
(pravdepodobne) stanoví nutnosť merania v blízkom poli takmer v každom prípade, založí 
nepotrebnosť posudzovania výpočtom. 

• Určovanie relevantných zdrojov, hraníc zhody, oblastí posudzovania a vyšetrovania podľa návrhu 
Metodiky zaťažuje celý proces neprimeranou náročnosťou, navrhujeme ho zásadne zjednodušiť 
(napr. určením jednoduchých zásad stanovovania meracích bodov); 

• Používanie spektrálneho analyzátora na selektívne merania považujeme za zbytočne 
komplikované, navrhujeme použitie jednoduchších meracích metód. Z hľadiska selektívneho 
merania nie je jasné načo slúži. 

        K vyjasneniu sporných bodov Metodiky navrhujeme zorganizovať stretnutie odborných zástupcov 
operátorov so spracovateľmi metodiky. Veríme, že po diskusii je možné vypracovať dokument, ktorý 
bude akceptovateľný všetkými zúčastnenými stranami. 
Zodp. predsedníctvo CTF                    11/2018 
...................................................................................................................................................................... 
 
K bodu 3 /  Ochranná známka CTF 
 

 Vzhľadom k tomu, že platnosť  ochrannej známky vypršala v 01/2018 nebolo možne požiadať o jej 
obnovu. Z uvedeného dôvodu sme požiadali  Úrad priemyselného vlastníctva o novú registráciu známky 
CTF vo farbe, kde sme do loga doplnili text CTF a nápis Communication Technology Forum, tak ako to 
uvádzame na všetkých materiáloch CTF. Vzhľadom na podanie žiadosti cez elektronickú stránku je 
sadzba za registráciu nižšia 96 Eur /klasické podanie by stálo 160 Eur/. 
Vzhľadom k tomu bude potrebné zmeniť v stanovách CTF článok 6,  preschváliť stanovy na VZ CTF 
a preregistrovať stanovy na MV SR. 
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Zodp. predsedníctvo CTF                     01/2019 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
K bodu 4 / Sekcie LS a TAS 
 

Práca LS CTF bola doteraz najvýkonnejšia a táto sekcia  odviedla obrovský kus práce pod vedením Mgr. 
Júlii Steinerovej. Patrí jej za to veľká vďaka, pretože je náročné dokázať stmeliť rôzne postoje členov 
a vytvoriť konsenzus, ktorý prezentujeme navonok ako jednotné stanovisko CTF.  Nie vždy však  odozva 
členov sekcie je  načas a primeraná. Treba zamyslieť nad tým, aby sme nestratili rešpekt a kredit, ktorý  
máme. Treba si povedať, čo je treba zmeniť do budúcna, aby sekcia nestratila zmysel.   
Práca v sekcii TAS je dielo jeho vedúceho Doc. Jakaba a celú činnosť vykonáva sám. Zabezpečuje veľkú 
osvetu pre CTF tým, že na mnohých významných akciách uvádza CTF ako partnera alebo odborného 
garanta.  Je však na diskusiu, či je potrebné k tomu viesť agendu TAS.  Na ďalšie obdobie navrhuje 
predsedníctvo ponechať tento stav bez zmeny, avšak  do budúcna a pouvažovať o tom.  
 
Zodp. predsedníctvo CTF                     11/2018 
 

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

K bodu 5/ Zmena stanov CTF 
 

Pri  zmene registrácie ochrannej známky je potrebné zmeniť stanovy /vid bod 3/ . Z uvedeného dôvodu 
sme navrhli aktualizovať niektoré texty stanov, pretože mnohé už neodrážajú našu terajšiu činnosť  ani 
budúce aktivity CTF. Preto boli navrhnuté  úpravy niektorých textov stanov CTF a bolo vypustené zápisné 
pre prípadných nových členov CTF. Zároveň sme navrhli úpravu členského zo sumy 266 na 270 Eur.  
V prílohe zápisu je priložený nový návrh stanov, do  ktorého je možné navrhnúť prípadné zmeny, či 
úpravy v termíne do 20.11.2018. Nový návrh predložíme a prerokujeme na VZ CTF.  

 

Zodp. predsedníctvo CTF        20/11/2018  
....................................................................................................................................................................... 
 
6/ Návrh na čestného člena   
 
V roku 2018 sa odhlásilo z členstva FEI STU. Vzhľadom k tomu navrhlo a schválilo Prof. Ivana Baroňáka za 
čestného člena CTF v zmysle stanov, čl. 9.1.1.3., ktorý sa významnou mierou podieľal na a založení 
Združenia ATM v SR a neskôr jeho premeny na Fórum pre komunikačné technológie. Pritom svojou 
činnosťou, najmä v oblasti pilotných projektov širokopásmových sietí a aplikácií mal osobne veľkú 
zásluhu na osvete, ktorú sme v rámci našich aktivít prezentovali odbornej verejnosti počas celej  našej 
existencie. 
 
Zodp. predsedníctvo                 20/ 11/2018 
 
7/ Dokumenty na VZ CTF, LS, TAS, návrh kandidátky 
 
• VZ CTF sa bude konať 20.novembra 2018 od 13.00 do 15.00 hod. v spoločnosti O2 Slovakia, 

Aupark /veža/ 10.posch., parkovanie v podzemných garážach Aupark /3 hod. zdarma/, alebo  
v parkovacom dome Aupark. 

• Podľa predsedníctva do návrhu kandidátky predsedníctva CTF bol navrhnutý zástupca 
spoločnosti SWAN, nakoľko jediný z operátorov nemá v predsedníctve svoje zastúpenie. Až do 
zahájenia hlasovania  členov predsedníctva je možné doplniť  návrhy kandidátov predsedníctva. 

• Dokumenty k VZ podľa programu / v prílohe/ budú k dispozícií účastníkom VZ len v elektronickej 
forme  na USB kľúči, z ktorého si budú môcť účastníci stiahnuť súbory do svojich PC. 

 
Zodp. predsedníctvo                 20/ 11/2018 
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8/ Opatrenie JIM 
 
Na základe dodatočnej námietky ST k zápisu bodu 8  z predsedníctva  CTF upravujem text takto : 
 
V rámci predsedníctva bolo skonštatované, s výnimkou ST,  že v zmysle opatrenia JIM  č.0-1/2018 zo 
17.7.2018 zasielanie údajov o existujúcej infraštruktúre pre RÚ v excelovskom tvare je neprehľadné 
a prakticky nepoužiteľné. Preto bolo dohodnuté, s výnimkou ST, že operátori zabezpečia stretnutie 
svojich GIS špecialistov na hľadanie možností využitia grafických systémov, v ktorých by boli všetci 
schopní dávať a vyberať údaje o sieťach v jednotnom grafickom formáte. Poľa vyjadrenia RÚ tento by bol 
schopný takýto návrh akceptovať .  
 
 
Zodp. predsedníctvo                       12/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        


