Zapis_CTF_01_2016

Zápis z 1. zasadnutia predsedníctva CTF, 30.03.2016
1.

Členovia CTF

Celkový počet členov CTF je 20, v r.2016 pribudli dvaja noví členovia a to :


2.

Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity
SUPTel, s.r.o.

Ročenky CTF 2015

Predseda Ján Šebo odovzdal prítomným členom predsedníctva ročenky CTF 2015. Ostatní členovia predsedníctva
si môžu osobne vyzdvihnúť ročenky na sekretariáte CTF. Členom CTF budú ročenky zaslané poštou. Predseda
vyslovil poďakovanie Ing. Oravcovi za organizáciu a zabezpečenie tlače ročenky. Reklamu do ročenky dodala spol.
Towercom. V budúcnosti sa treba zamerať na to, aby do ročenky prispeli viacerí členovia s témami, ktoré zaujímajú
všetkých členov, aby sa ročenka nestala len prezentáciou vedeckých prác. Faktúra za tlač 120 ks ročeniek bola už
uhradená.
Zodpovedný : Ing. Oravec , Ing. Šebo
3.

Termín. splnené

DA 2014 -2020. pracovná skupina Broadband

Dňa 6.4.2016 sa uskutoční stretnutie Pracovnej skupiny Broadband. Predmetom stretnutia je vytvorenie BCO –
Broadband Competence Office a diskusia, v ktorej predpokladáme aj tému bielych miest vzhľadom na prebiehajúce
procesy : poslednú verejnú diskusiu k mapovaniu bielych miest, PID v rámci NASES a očakávanú realizáciu pokrytia
bielych miest.
Zodpovedný : predseda
4.

Termín. 6.4.2016

www.ctf.sk

web stránka www.ctf.sk je pravidelne aktualizovaná, sú doplnení noví členovia a ročenky CTF v tvare pdf. Niektoré
informácie o členoch CTF sú neúplné. V prípade, že ich chcú niektorí členovia doplniť, či aktualizovať treba tieto
informácie, či logo poslať emailom na sekretariát CTF ctf@ctf.sk .
Zodpovedný : predseda
5.

Termín. priebežne

Aktivity LS

Dňa 14.3.2016 sa uskutočnilo na pôde Slovak Telekom zasadnutie LS CTF k téme a pracovnému návrhu vyhlášky
MDVaRR SR „Kritériá pre stanovenie dostatočnej kapacity fyzickej infraštruktúry siete zriadenej vo verejnom záujme“
Bolo skonštatované, že LS CTF sa nebude vyjadrovať k jednotlivým bodom predmetného návrhu, ale že vypracuje
k tomu všeobecné stanovisko a požiada ministerstvo o spoločné stretnutie k danému materiálu.
Zodpovedný : Mgr. Steinerová
6.

Termín. 04/2016

20. výročie založenia CTF /Z.ATM v SR/

Kedže sa blíži sa výročie vzniku založenia CTF, predtým Z- ATM v SR uvádzame stručnú históriu jeho vzniku, aby
sme na ďalšom zasadnutí predsedníctva rozhodli, ktorý dátum môžeme považovať za jeho vznik.
Aktivity prípravného výboru Združenia ATM siahajú na začiatok roku 1994. Úsilie o založenie Združenia ATM tom
čase a následnom období rokov 1994 a 1995 nenašlo príslušnú odozvu u potencionálnych členov. V roku 1996, kedy
spoločnosť ORGA-TRADE usporiadala sympózia o ATM bola myšlienka vzniku združenia znovu obnovená za
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aktívnej účasti VÚS B. Bystrica a spoločnosti TelTemp. Na základe prvých kontaktov so svetovým ATM Forum a
zástupcami ORGA TRADE bol definovaný názov takéhoto združenia ako Združenie ATM v SR a bol vytvorený
priestor pre prezentáciu myšlienok jeho vzniku. Ustanovujúce zhromaždenie Združenia ATM v SR sa konalo dňa 22.
januára 1997. Registrácia združenia bola vykonaná na Min. vnútra SR dňa 4.2.1997.
Zodpovedný: predseda

Termín. do 30.6.2016

8/ Zápisy CTF
Kvôli informovanosti všetkých členov CTF budú zápisy zo zasadnutí predsedníctva posielané všetkým členom CTF.
Okrem toho, tieto zápisy , mimo finančných údajov, sú dostupné aj na web stránke www.ctf.sk
Zodpovedný: predseda

Termín. priebežne

V Bratislave, 30.3.2016

Zapísal: Ján Šebo
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