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Zápis z 5. zasadnutia predsedníctva CTF,  15.12.2015 

 
1/   Úvod , úlohy VZ CTF 
 
Predseda Ján Šebo odovzdal členom predsedníctva nové vizitky CTF a vyzval vedúcich sekcií na aktualizáciu 
a konkretizáciu plánov činnosti sekcií v januári 2016. V roku 2016 pribudne nový člen do CTF, ktorým je 
Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity. Jej delegovaní členovia majú záujem pracovať v Technicko-aplikačnej 
sekcii. Preto je potrebné, aby boli aktívne začlenení do tejto sekcie. 
 
Zodpovedný : ved.TAS -Doc Jakab               Termín. 01/2016 
 
 
2/ List na MDVaRR SR 
 
List, ktorý CTF zaslalo na MDVaRR SR, odbor sekcie elektronické komunikácie  o spoluprácu pri príprave 
a procesoch ATLAS-u pasívnej infraštruktúry a procesu prípravy el. stavebného zákona bol znovu poslaný priamo na 
ministra Ján Počiateka, s tým, že sa doplní o dotaz „ Ako bude transponovaná smernica o znížení nákladov na 
Broadband ?“ Očakávame, že minister posunie tento list príslušným odborom, s ktorými CTF zaháji rokovania 
začiatkom roku 2016. 
 
Zodpovedný : ved. LS -Mgr. Steinerová                                        Termín. 01/2016 
 
 
3/ www.ctf.sk 
 
Od 15.12.2015 je k dispozícii nová web stránka www.ctf.sk,  v zmysle schválenej objednávky z predsedníctva CTF. 
Stránka je spracovaná tak, aby bola dobre čitateľná a zaujímavá aj na mobilnom telefóne v zmysle súčasných 
trendov internetového  marketingu. Predsedníctvo akceptuje spravovanie stránky a súhlasí s uhradením dohodnutej 
čiastky /doplatok zálohy/ spracovateľom stránky. 
 
Zodpovedný : predseda Ing.Ján Šebo                             Termín. 12/2015 
 
 
4/ Ročenka CTF 
 
Členovia predsedníctva obdržali rámcový návrh ročenky CTF za rok 2015 s tým, že do 15.2015 zašlú príspevky 
a aktualizácie údajov pokiaľ majú k tomu ambície. Predpokladanú reklamu na zadnú vonkajšiu stránku očakávame 
buď zo strany Orange, Slovak Telekom alebo Towercom. Celú agendu ročenky zabezpečuje tradične Ing. Oravec. 
 
Zodpovedný : podpredseda Ing.Juraj Oravec                            Termín. 02/2016 
 
5/ Aktivity LS CTF 
 
V rámci   legislatívnej sekcie boli tieto aktivity : 
 

 Verejná konzultácia EÚ revízie regulačného rámca , 7.12.2015 
 Registrácia CTF do „Transparency register EU a parlamentu EU“, 4.12.2015 
 Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, 14.12.2015 - MPK 

 
Zodpovedný: predseda, ved. LS -Mgr. Steinerová                           Termín. 12/2015 
 
 
6/ V januári 2016 zašle sekretariát všetkým členom faktúry na úhradu členského v CTF na rok 2016. 
 
Zodpovedný : sekr. CTF                                     Termín. 01/2016 


