
 Fórum pre komunikačné technológie  

  3/2020 

1 

 

 

Zápis 

            Online zasadnutia predsedníctva CTF  21.09.2020 
     Zabezpečil Doc. František Jakab cez Webex 

 
 
1. Všeobecné informácie: aktuálny finančný stav   
 

2. Priebežné úlohy z 2. zasadnutia predsedníctva CTF zo dňa  11.06.2020 
 

2.1. Dňa 15.6.2020 sa uskutočnilo rokovanie stretnutie zástupcov CTF na MZ SR kde sme 
informovali o nevhodnej formulácií nového zákona, ktorý neumožňoval mobilným 
operátorom poskytovať informácie o lokalite osôb v ohrozených oblastiach pandémie. Pričom 
pôvodný zákon to za určitých splnených podmienok umožňoval. Na tomto stretnutí bol 
dohodnutý postup pre ďalšie rokovania k danej problematike so zástupcami mobilných 
operátorov a s konkrétnymi pracovníkmi príslušných odvetví rezortu MZ SR. 

 

2.2. Dňa 26.6.2020 sa uskutočnilo rokovanie telekomunikačných operátorov (CTF) a ďalšej 
pozvanej odbornej verejnosti s predsedom vlády Igorom Matovičom  o budovaní 5G sietí na 
Slovensku. Na tomto stretnutí predniesol predseda vlády myšlienku vytvoriť nového štátneho 
telekomunikačného operátora, ktorý by sa uchádzal aj o licenciu na získanie frekvencií pre 5G 
siete. Vzhľadom k uvedenému pripravilo CTF list premiérovi  8.7.2020 s výzvou na diskusiu 
o budovaní 5G sietí na Slovensku v otvorenom dialógu o všetkých súvisiacich otázkach. 
 

2.3.  Pripravili sme k tomu stručnú prezentáciu (ppt) s  názvom „Návrh na zintenzívnenie 
spolupráce štátu a poskytovateľov služieb elektronických komunikácií /operátorov“, ktorá 
mala byť predmetom stretnutia zástupcov CTF s premiérom. Na uvedený list CTF 8.7.2020 sme 
neobdržali žiadnu odpoveď premiéra vlády. Preto sme 17.8.2020 poslali list, žiadosť 
s premiérom vlády o stretnutie zástupcov operátorov (CTF) na tému  rýchleho zavedenia 5G 
sietí na Slovensku a  k ambícii naplniť ciele tzv. Gigabitovej spoločnosti do roku 2025. Doteraz 
sme nedostali žiadnu odpoveď. 

  

2.4. Dňa 6.8.2020 sa uskutočnilo dlho plánované stretnutie zástupcov CTF na Ministerstve reg. 
rozvoja a informatizácie SR (pôvodne UPVII SR)  so štátnym tajomníkom Ing. Marekom 
Antalom a ďalšími  pracovníkmi, kde boli vzájomne diskutované  otázky stratégie digitálnej 
transformácie Slovenska najmä v súvislosti  s budovaním  optických sietí, potrebných pre 
vysokorýchlostné pevné (Ultra fast broadband) a mobilné pripojenia (5G). Okrem toho boli 
diskutované témy: transpozícia kódexu EK, digitalizácia verejnej správy, bariéry pre investorov 
v tomto odvetví, osvetová kampaň štátu a otázky k vypracovaným a dosiaľ neschváleným 
dokumentom   „Národný plán širokopásmového pripojenia SR“ a „Podpora rozvoja sietí 5G na 

Slovensku“. 
 

2.5. Požadované stretnutia z úrovne CTF s NBÚ listami CTF z 25.5.2020 a z 26.6.2020 na  témy, 
ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť všetkých aktérov v oblasti kybernetickej bezpečnosti 5G 
sietí na národnej úrovni sa neuskutočnili. Dňa 6.8.2020  prebehlo separátne rokovanie  
mobilných operátorov s NBÚ bez účasti CTF. 
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2.6.  Predseda Ján Šebo bol nominovaný za člena pracovnej skupiny (PS) pre spoluprácu v oblasti 
5G sietí, ktorá vznikla na základe rozhodnutia ministra Andreja Doležala MDV SR. Prvé 
stretnutie tejto skupiny sa uskutočnilo dňa 10.9.2020 na MDV SR. Na tomto rokovaní boli 
členovia  PS vyzvaní na predloženie návrhov  aktivít PS o 5G. Tu sú niektoré, ktoré som poslal 
vedúcemu PS Mgr. Milanovi Ištvánovi : 

- Vytvoriť slovník a lexikon pojmov o 5G a o žiarení EMP 
- Vytvoriť databázu informácií o článkoch o 5G, proti hoaxom o 5G /GSMA Europe, 

iné zdroje/ 
- Vytvoriť databázu o užitočných linkoch o 5G /odkazy na video/ ako v bode 3 
- Zaviesť informačný portál pre členov PS 5G o nových aktuálnych užitočných 
podujatiach o 5 G v Europe a vo svete / online konferencie, videoworkshopy, 
a pod./ GSMA Europe, iné zdroje/ 

- Dohodnúť zdieľanie mediálnych kampaní o 5G  na FB a dalších soc. sieťach  
- Pripraviť  strategický plán  mediálnej kampane 
-  Vyzvať mobilných operátorov na spoluprácu pri  tvorbe osvetových materiáloch 
o 5G . Myslí sa tým   technická znalosti z praxe a  skúseností pri výstavbe 
a prevádzke GSM sietí /2G,3G,4G/, ako aj plány s výstavbou  5G sietí./ článok   
v ročenke CTF 2020 „Technický pohľad na 5G siete v kontexte podmienok na 
Slovensku“/ 

 

2.7. Na sociálnej sieti Facebook /FB/ prebehol pilot mediálnej kampane CTF pod názvom Forum 
voči dezinformáciám o 5G  /hoaxom, ktoré len v  priebehu jún-august 2020 zasiahli státisíce až 
milión ľudí na Slovensku/. Mediálnu kampaň nám probono zabezpečovala  agentúra  
PSDigital“. Statusy, o ktorých sme na FB  v priebehu mesiaca august dávali, boli schválené 
dokumenty v CTF a predtým zverejnené na www.ctf.sk : 

 

- Stanovisko na tému vplyvu sietí 5G na zdravie človeka 
- Nové pravidlá pre 5G siete 
- Mobilné rádiokomunikácie: Informácie o mobilných telefónoch 
- Aký dopad na kvalitu života môžu mať snahy niektorých miest obmedziť výstavbu 

základňových staníc BTS? 
 

Tieto mediálne kampane sa celkovo zobrazili na FB viac ako 49 tisíckrát, zasiahli sme viac ako 
30 tisíc používateľov. Z reklamy sme získali 398 klikov a 321 načítaní webovej stránky 
www.ctf.sk. Celkovo sme do kampane investovali 100 Eur + DPH (platená reklama pre FB). 
Celkovo získala naša stránka www.ctf.sk 739 návštev, na www.ctf.sk  prišlo 621 používateľov 
a z toho z  FB prišlo na www.ctf.sk 551 návštev. Celkovo pozretie na stránku sa zvýšilo o 167%  
a zásah príspevkov sa zvýšil o 3 794%. Dokument o výsledkoch mediálne kampane je v prílohe. 
 

2.8. Stretnutie neformálnej skupiny k problematike dezinformácií o 5G. 
Predseda PPP Milan Ištván inicioval vznik neformálnej pracovnej skupiny pre naštartovanie 
spolupráce o v oblasti komunikácie 5G sietí a najmä pri predchádzaní voči hoaxom 
a dezinformáciám, ktoré sa uskutočnilo 19.8.2020 v agentúre Open Society za účasti zástupcov 
HOPE, CTF, RÚ a operátorov. Táto skupina by mala pracovať nezávisle na podporu PS v oblasti 
5G, ktorú zriadilo MDV SR pre vytvorenie synergie v boji voči dezinformáciám o 5G. Je  
dôležité definovať  a pripraviť spoločnú stratégiu boja , finančnú podporu a robustnú mediálnu 
kampaň (štát-MDV SR, EÚ fondy, operátori, iní donori ) v rámci všetkých dostupných medií  
a sociálnych sietí v SR.      
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2.9. Pripravili sme 7.9.2020 spoločné stanovisko CTF pre EURACTIV na tému  :„ Fond obnovy a 

slovenská digitalizácia: Ako podporiť inštitúcie, organizácie a firmy?. Toto stanovisko s ďalšími 
vyjadreniami  nezávislej odbornej verejnosti je na linke : 
https://euractiv.sk/section/digitalizacia/news/plan-obnovy-a-slovenska-digitalizacia-ako-
podporit-institucie-organizacie-a-firmy/ 

 
3. Aktuálny stav pripomienkovania   

 

3.1. V rámci LS CTF prebieha pripomienkové konanie k návrhu nového ZEK 06-09/2020. Dňa 
16.09.2020 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov CTF s predstaviteľmi MDV SR k návrhu ZEK , 
kde sme odovzdali spoločné stanovisko-pripomienky. Očakávame výzvu zo  strany MDV SR na 
ich prerokovanie- LS CTF. 

3.2. Návrh zákona, ktorým sa mení a doplna zak. č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti sa 
dostal do MPK, takže CTF pripraví k nemu spoločné stanovisko – LS CTF. 

 

4. Listy, stanoviská CTF 

 

4.1.Pripravíme list na stretnutie s novým predsedom RÚ Ing. Ivanom Martákom, kde ho požiadame 
o úvodné stretnutie a blahoželaním do zvolenej  funkcie predsedu, nadväzujúc na zmluvu 
o spolupráci uvedieme konkrétne rámce otázok, ktoré by sme chceli vzájomne riešiť. Návrh 
listu pripraviť do 25.9.2020- Šebo.  

4.2. Pripravíme stanovisko CTF k tvorbe pandemických eurofondov, aby sa tam dostali aj body 
riešenie digitalizácie. Podklady môžu vychádzať z článku, ktorý sme ako CTF dali do časopisu 
Euractive.  Následne dohodnúť spôsob prezentácie stanoviska v médiách a vládnym orgánom 
(MF SR, MIRRI SR, MH SR, MDV SR). Prvý námet pripraviť do 25.9.2020 - Stuška, Steinerová. 

4.3. Dna 8.10.2020 bude na MIRRI SR stretnutie pracovnej skupiny „Partnerstvo pre politiku 

súdržnosti 2020+“,kde bude 5 okrúhlych stolov na diskusiu. Bude to diskusia k aktuálnemu 
návrhu prioritných oblastí podpory Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027, ako hlavného 
strategického dokumentu SR pre implementáciu fondov politiky súdržnosti EÚ na programové 
obdobie 2021 – 2027.  Za CTF okrúhleho stolu č.3 „Prepojenejšia Európa“ sa zúčastní predseda 
CTF Ján Šebo. Podklady a stanoviská k tomu bude predtým prerokované v rámci CTF 
s operátormi. 

 
5. Vzdelávanie 

 

5.1. Pre možný nástup masívne online dištančného vzdelávania z dôvodu pandémie, máme v CTF 
pripravenú prezentáciu ppt (pôvodná pre premiéra), ktorú v prípade potreby zverejníme. 

5.2. Pripravuje sa plošná analýza  prieskum vedeckého potenciálu pre vzdelávanie. Vzdelávanie,  
reforma bude riešiť napríklad predškolské vzdelávanie vrátane zvyšovania kapacít, kurikulárnu 
reformu na základných a stredných školách aj platy učiteľov – TAS CTF. 

 
 
 

 
Zapísal  Ján Šebo                    21.9.2020 

 
 


