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Fórum pre komunikačné technológie
Zápis
zasadnutia predsedníctva CTF 24.3.2022
Všeobecné informácie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola úloh z 1.zasadnutia, úhrada členského, členská základňa, čestní členovia
List CTF na MS SR- žiadosť o riešenie problému pre vecné bremeno 7.3.2022
Požiadavka na videohovor s Milieu Law & Policy Consulting Brussels pre EK DG EMPL
Aktuálny stav prípravy zmien v CTF (popis činnosti sekretára, stanovy)
Valné zhromaždenie 312.3.2022 (program, rozdelenie úloh)
Ročenka CTF 2022
Ostatné aktivity

1. Kontrola úloh, členovia, čestní členovia
• Úlohy podľa zápisu z 1.predsedníctva CTF boli splnené, naviac prebehli rokovania
s Regulačným úradom a vytvorili sa nové témy a úlohy v súvislosti s vojnou na Ukrajine.
Aktuálne sú stále otvorené témy zvýšenia cien energií, kde rokovania s ÚRSO prebehli
v novembri 2021 a ďalšie rokovania sa mali konať v januári 2022, čo sa zatiaľ neudialo. Takisto
je otvorená téma budovania cezhraničných 5G koridorov, kde boli v marci 2022 náznaky zo
strany MDV SR o užšiu spoluprácu, avšak zatiaľ ďalší postup nie je jasný. V prípade aktivít
s vypracovaním štúdie pre Národný plán širokopásmového pripojenia, očakávame, že po
nástupe nového gen. riaditeľa sekcie digitálnej agendy na MIRRI SR Antona Jelenčiaka nastane
progres a štúdia sa bude vpracovávať s ročným sklzom (Pôvodný termín podľa uznesenia
vlády SR z 17.3.2021 štúdia mal byť hotová v 09/2021).
• V súčasnosti členské príspevky na rok 2022 uhradili 11 členovia, ďalší 5-ti členovia zaslali
objednávky, na ktoré sme zaslali faktúry. Spoločnosť TelTemp s.r.o., jeden zo zakladajúcich
členov združenia v r 1997, požiadal o ukončenie členstva v roku 2022 vzhľadom na jeho
nepriaznivú finančnú situáciu.
• predsedníctvo navrhlo, aby na najbližšom valnom zhromaždení boli medzi čestných členov
prijatí dvaja zakladajúci členovia pôvodného Združenia ATM v SR z r.1997 neskôr CTF a to :
Ing. Monika Hudecová a Ing. Ján Šebo.
2. List CTF na MS CTF
List žiadosť o riešenie problému pre vecné bremeno, ktorý za Fórum vypracovala JUDr.
Dráčová bol za CTF poslaný poštou do rúk ministerky spravodlivosti MS SR 7.3.2022.
3. Požiadavka na videohovor
Na CTF sa obrátil zástupca spoločnosti Milieu Law & Policy Consulting Brussels , ktorá robí
štúdiu pre EK DG EMPL. Táto štúdia skúma prístup k šiestim základným službám v EÚ, ako to
stanovuje zásada 20 Európskeho piliera sociálnych práv: digitálne komunikácie, energetika,
finančné služby, hygiena, doprava a voda. Jej cieľom je rozšíriť poznatky o (ne)prístupe k
týmto službám, identifikovať akékoľvek údaje o úrovniach (ne)prístupu a trende od roku 2015
a zhromaždiť dôkazy o možných účinných opatreniach na zvýšenie prístupu.
1

V. 1.1
2.zasadnutie CTF 2022

Na predsedníctve CTF bolo dohodnuté, že potrebujeme predom konkrétne otázky, na ktoré sa
budeme môcť pripraviť. Na základe toho by sa potom mohol uskutočniť online rozhovor,
ktorého by sa zúčastnili zástupcovia Fóra. Predpokladaný termín online stretnutia cez MS
Teams by mohol byť niektorý deň v týždni od 4.4 do 8.4.2022.
4. Príprava zmien v CTF
K navrhnutým zmenám v dokumentoch stanovy CTF a popis činnosti sekretára prebiehala pred
rokovaním predsedníctva email komunikácia a vznesené pripomienky boli na predsedníctve
prejednávané. Bolo dohodnuté, že členovia predsedníctva sa vyjadria k upravenej verzii
stanov v režime TC „Track changes“ vždy do poslednej verzie, ktorú člen predsedníctva
zdieľal. Kvôli dodržaniu postupnosti, ďalší člen predsedníctva sa bude vyjadrovať až po
ozname, že predchádzajúci člen už svoju verziu uzavrel. Pre úplnosť bude k dispozícii na
úpravu plné znenie stanov (TC)– východzí stav v označení ako V.1.0.rev.
5. Príprava VZ CTF
Valné zhromaždenie CTF sa uskutoční online cez aplikáciu MS Teams dňa 31.3.2022 o 13.00
hod. K tomu je pripravený program konania VZ CTF, zoznam kandidátov predsedníctva,
ostatné dokumenty podľa programu. Na VZ budú sa prerokovávať aj návrhy zmien, ktoré sa
zapracujú do stanov CTF (V.1x.rev) a predložia na schválenie na ďalšom VZ v 12/2022.
6. Ročenka CTF 2022
Ročenka CTF 2022 je už vytlačená. Ďakujem všetkým za aktívny prístup a dodržanie termínov,
ktorí prispeli k jej zostaveniu svojimi článkami a pripomienkami. Ročenku zašleme každému
členovi poštou. Členovia predsedníctva si môžu osobne prevziať 5 ks ročeniek, prípadne aj
viac. Celkom bolo vytlačených 100 ks. Kedže minulý rok nebola žiadna akcia „naživo“ máme
k dispozícii aj ročenky CTF 2021 (50ks).
7. Ostatné - stavebný zákon, pokrytie tunelov signálom, odpoveď NBS
• Podpredsedníčka CTF a vedúca LS CTF informovala o poslednom dianí k novému
stavebnému zákonu, ktorý sa má prijať v NR SR. Vzhľadom na dlhodobú činnosť LS CTF
k celému procesu prípravy a pripomienok, ktoré boli zo strany CTF a zatiaľ akceptované
očakávame, či dôjde na pôde NR SR k nejakým zmenám, ktoré by naše dlhodobé úsilie
o pozitívnu zmenu výstavby sietí elektronických komunikácií mohli zmeniť.
• Ing. Stuška informoval o tom, že je potrebné iniciovať list na MDV SR ohľadne problémov
s NDS s pokrývaním tunelov signálom mobilných sietí.
• Ing. Leščák pripomenul, či je k dispozícii odpoveď NBS na list CTF z 25.1.2022, stretnutie
operátorov z 25.1.2022 a list CTF z 22.2.2022. Odpoveď z NBS došla 25.3.2022.
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