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Fórum pre komunikačné technológie 

 

Zápis 

            zasadnutia predsedníctva CTF  21.4.2021 

            prítomní : podľa prezenčnej listiny    

 
Na začiatku zasadnutia minútou ticha vzdali prítomní česť zosnulému Ing. Jurajovi Oravcovi 
(†21.02.2021), ktorý bol podpredsedom CTF od jeho  založenia. Jeho pamiatke je venovaná stránka 
v ročenke CTF, na web stránke www.ctf.sk a bola aj na sociálnej sieti FB.   

 
Predmet zasadnutia: 

1. Distribúcia ročenky CTF 2021 

2. Zaslané listy CTF 2021 

3. Vyvolané zmeny v predsedníctve CTF 

4. Čestní členovia CTF  

5. Podpora budovania 5G koridorov- CEF 2 a EŠIF 2021-2027 

6. Národný plán pre širokopásmové pripojenie 

7. Akceptovanie nominácie CTF R. Remšíka na člena Rady AVF za oblasť prevádzkovateľov  

     retransmisie (MK SR) 

8. Nominácia predsedu CTF do PS pre digitálnu transformáciu SR (MIRRI SR) 

9. Agenda LS CTF (ZEK, Zák. o fakturácii, Kybernetická bezpečnosť, DESI,  Plán obnovy,  

     stavebná legislatíva, ...) 

10. Rôzne  

 
1. Distribúcia ročenky CTF 2021     

Finalizáciu ročenky po zosnulom Ing. Oravcovi prevzal predseda. Ročenka bola vytlačená 
v 03/2021 s platenou reklamou od člena Slovak Telekom na zadnej strane. Celkovo bolo 
vytlačených 100 ks ročeniek. Povinné výtlačky ISBN  rozposlal dodávateľ-tlačiar ročenky. 
Každému členovi CTF sme zaslali 1 ks ročenky. Členovia predsedníctva si za účelom 
propagácie môžu osobne vyzdvihnúť ďalšie výtlačky ( 5 až 10) na sekretariáte CTF. Ročenku   
sme zaslali : na MIRRI SR, MDV SR, UPREKAPS. Ďalšie ročenky budú zaslané na MH SR, 
Hospodársky výbor NR SR, PPP, ITAS. 

   
2. Zaslané listy  

• MF SR – sekcia daňová a colná – pripomienky k návrhu zákona o zasielaní údajov 
finančnej správe(14.4.2021) 

• MK SR -návrh CTF na vymenovanie člena rady AVF pre oblasť poskytovania 
retransmisie (25.2.2021) 
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3. Vyvolané zmeny v predsedníctve CTF 

 

Vzhľadom ku skutočnostiam, že sa uvoľnili  3 posty v predsedníctve navrhuje predsedníctvo 
zvolať mimoriadne valné zhromaždenie (VZ), ktoré zvolá predseda v zmysle čl.8.1.3 stanov 
Fóra  najneskôr 10 pracovných dní pred  termínom konania. Predmetom rokovania VZ bude 
návrh na doplnenie členov predsedníctva do stanoveného počtu 10 podľa čl. 8.2.1 stanov.    
 

4. Čestní členovia CTF 
 

Predsedníctvo navrhuje, aby zakladajúce osoby Združenia ATM v SR  v roku 1997, ktoré 
bolo v roku 2013 premenované na Fórum pre komunikačné technológie a nezastupujú 
v súčasnosti  žiadnu organizáciu v CTF,   obdržali čestné členstvo v zmysle čl. 9.1 stanov.  
Sú to bývalí členovia predsedníctva v r. 1997: Ing. Monika Hudecová – Little (podpredseda), 
Ing. Pavol Lunter (tajomník), Ing. Pavol Kukura (vedúci TAS), Ing. Miroslav Žirko (vedúci 
sekcie investorov a prevádzkovateľov). Predseda zabezpečí stanovisko navrhovaných osôb, 
či majú záujem o čestné členstvo s zabezpečí návrh diplomov  pre čestných členov 
(slov/angl).  Ostáva otvorená otázka udelenia čestného členstva na pamiatku „in 
memoriam“ pre  Ing. Juraja Oravca (podpredseda) a Ing. Petra Herkeľa (vedúci LS).   
 

5. Podpora budovania 5G koridorov- CEF 2 a EŠIF 2021-2027 
 

1. Dňa 31. 3. 2021 sa uskutočnilo on-line stretnutie so zástupcami MDV SR k iniciatíve 
budovania infraštruktúry sietí 5G  pozdĺž dopravných koridorov v rámci Nástroja na 
prepájanie Európy (CEF).   Na tomto stretnutí  bola zo strany MDV SR prezentácia projektu 
5G koridorov a plánovaného pokrytia cestných a železničných cezhraničných 
koridorov sieťou 5G v rámci nástroja CEF2 v SR.  K prezentácii malo CTF otázky 
k navrhnutým koridorom 5G zo strany MDV SR na území Slovenska, ktoré neboli všetky 
v súlade s nadväznosťou na medzinárodné trasy (do Poľska) podľa návrhu EK. Zatiaľ sme 
nedostali odpoveď z MDV SR .  
 

 

6. Národný plán pre širokopásmové pripojenie (NBP) 
  
Národný plán širokopásmového pripojenia po MPK, ku ktorému sa vyjadrovalo aj CTF 
v r.2020 schválila vláda SR uznesením č.151/2021 dňa 17.3.2021. Uznesenie vlády ukladá 
MIRRI SR aby pripravilo štúdiu  uskutočniteľnosti v zmysle dokumentu NBP v termíne do 
30.9.2021. Ciele NBP by s mali implementovať do 31.12.2030 s tým, že  vr.2027 sa bude 
aktualizovať štúdia uskutočniteľnosti podľa aktuálneho stavu v danom čase. Pre 
zabezpečenie cieľov NBP  min. 100 Mbit/ s do každej domácnosti, rozšíriteľné na 1Gbit/s 
a pre soc. ekon. subjekty min. 1 Gbit/s symetrických.    
V 09-10/2019 uskutočnila sa  štvrtá verejná konzultácia (VK) s historicky najvyššou úrovňou 
detailu, do ktorej sa zapojili všetci rozhodujúci prevádzkovatelia sietí (spolu 28 operátorov) 
na trhu elektronických komunikácií za účelom zistenia plánov operátorov v oblasti výstavby 
infraštruktúr do r.2022.  Táto konzultácia (pre účely zabezpečenie cieľov NBP  min. 100 
Mbit/ s do každej domácnosti, rozšíriteľné na 1Gbit/s do r.2030) umožnila štátnym 
orgánom zmapovať typ pripojenia a technológie s presnosťou na každú adresu.  
Vzhľadom k tomu, že zúčastnení operátori neobdržali   ku predchádzajúcim  VK  2016 - 
2018 žiadny agregovaný výsledok, požiadame listom MIRRI o jeho sprístupnenie.  
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7. Nominácie zástupcu CTF na člena Rady AVF za oblasť prevádzkovateľov retransmisie   

 
Na základe listu CTF č. 25.2.2021  nominácie CTF bol Radoslav Remšík (Slovak Telekom) 
menovaný za člena Rady AVF za oblasť prevádzkovateľov retransmisie, ktorá je zriadená  
MK SR. Ďalšie informácie z rokovaní rady AVF budú predsedníctvu CTF predkladané podľa 
dôležitosti pre členov CTF. 
 

 
8. Nominácia predsedu CTF do PS pre digitálnu transformáciu SR 
 

Na zákale oslovenia MIRRI SR nominovalo predsedníctvo CTF predsedu (Ján Šebo) za člena 
pracovnej skupiny pre digitálnu transformáciu Slovenskej republiky. Táto pracovná skupina 
je v zmysle Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022, ktorý 
schválila Vláda SR uznesením č. 337/2019, koordinačným orgánom pre implementáciu 
tohto Akčného plánu. V zmysle Štatútu PS čl.5, ods.4  člen sa zúčastňuje zasadnutia 
pracovnej skupiny osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby a svoju účasť, resp. 
účasť ním poverenej osoby na zasadnutí pracovnej skupiny oznámi predsedovi pracovnej 
skupiny elektronicky najneskôr 48 hodín pred jej zasadnutím. Osoba poverená na 
zastupovanie člena pracovnej skupiny preberá jeho práva a povinnosti v plnom rozsahu, 
vrátane práva hlasovať.  
 

 
9. Agenda Legislatívnej sekcie (LS)  

 

• ZEK – od začiatku r. 2020 LS CTF koordinovala početné online stretnutia k návrhu ZEK   
s MDV SR, a RÚ, kde boli predkladané pripomienky operátorov   k  návrhu ZEK.  

     V súčasnosti prebieha vyhodnotenie  MPK na MDV SR, 15.5.2021 návrh ZEK do LRV SR 
a 28.5.2021 do NR SR.  

A) Vzhľadom na extenzívne požiadavky silových rezortov, CTF pripraví list na ministra 
Doležala, kde ho upozorní na svoje výhrady k rozširovaniu povinností nad rámec EECC 
a iných smerníc a zopakuje výpočet bezplatne poskytovaných súčinností vyplývajúcich 
z návrhu a prípadne aj ich predpokladaných nákladov pre operátorov. 

 

     (Návrh listu: SWAN                         termín:  po ukončení konzultácii s MDV SR 27.4. ) 
 
B) O2 navrhlo riešiť tému „nevyžiadaná komunikácia“ v zmysle ZEK na pôde LV CTF, keďže 

po online stretnutí organizovanom RÚ zatiaľ nedošlo k posunu a RÚ očakáva reakciu 
trhu. 

 
• Zák. o fakturácii – CTF zaslalo 14.4.2021 pripomienky na MF SR, očakávame   

konzultácie našich pripomienok zo strany MFSR. 
• Kybernetická bezpečnosť – z pohľadu CTF je to problematický zákon, ktorý riešime 

                      neformálne s NBÚ. 
•  DESI  index – stratégia vlády, ktorú sme pripomienkovali formálne aj neformálne. 
•  Plán obnovy – CTF zaslalo stanovisko s  ďalšími asociáciami (ITAS, RÚZ, ..) na MF SR. 

Nemáme informácie ako boli naše pripomienky zapracované.  
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•  Stavebná legislatíva – v súčasnosti  je „Návrh zákona o výstavbe“ a „Návrh zákona 
o územnom plánovaní“ v predbežnom pripomienkovom konaní (PPK) – Samotný zákon 
ešte neobsahuje naše pripomienky, ktoré predbežne prisľúbili akceptovať. 
V rámci PPK a MPK bude sa LS CTF zaoberať týmito návrhmi zákonov. Do 27.4.2021 je 
potrebné zaslať ved. LS pripomienky k materiálu doložka vplyvov a analýza vplyvov na 
podnikateľské prostredie. 
 

• Návrh O2: Zintenzívnenie spolupráce s RÚ – vo vzťahu k budovaniu sietí 5G a témach 
s tým súvisiacimi, O2 navrhuje vyzvať RÚ k užšej spolupráci v prospech odstraňovania 
prekážok (ZEK, regulácia v oblasti výstavby, problematika pokývania koridorov, 
tunelov, problematika EMŽ a verejnosť) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal : Ján Šebo       V Bratislave 26.4.2021 


