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Fórum pre komunikačné technológie
Zápis
zasadnutia predsedníctva CTF 27.10.2021

Predmet zasadnutia:
A.
B.

Všeobecné informácie
Pracovná skupina CTF
- spoločný postup operátorov voči regulačným autoritám v oblasti VoLTE roaming
- podpora budovania 5G koridorov, koordinácia
- spoločný postup proti VZN obcí, ktoré sú nad rámec platných právnych noriem
C.
Aktivity LS CTF
Návrhy novej stratégie CTF
D.
E.
Rôzne
A. Všeobecné informácie
Predseda informoval predsedníctvo o aktivitách CTF od posledného zasadnutia.
B. Pracovná skupina CTF
Na základe predchádzajúcich rokovaní a 3.zasadnutia predsedníctva bolo ustanovená
pracovná skupina CTF pod názvom „ Pracovná skupina pre budovanie elektronických
komunikačných sietí“, ktorá bude zahŕňať tieto témy:
1.
2.
3.
4.
5.

Pokrývanie cezhraničných dopravných koridorov sieťami 5G (vedúci - Ing. Stuška)
Voice over LTE (vedúci - Ing. Čapkovič)
Všeobecné záväzné nariadenia obcí vo vzťahu k budovaniu sietí (vedúci -JUDr. Dráčová)
Ceny energií a ich vplyv na prevádzku sietí (vedúci-Ing. Čapkovič)
Širokopásmový prístup (vedúci - Mgr. Pellegrini)

Pracovná skupina nebude mat vedúceho skupiny. Témy sa budú prerokovávať pod vedením
vedúcich jednotlivých tém. Vytvorí sa email zoznam aktuálnych členov skupiny, pričom tento
bude otvorený pre ďalších členov podľa aktuálne riešenej témy.
Prihlasovanie zástupcov členských firiem k jednotlivým témam bude u vedúceho skupiny
podľa záujmu o jednotlivé témy.
1. Téma k 5 G koridorom
Vytvorí sa platforma k téme budovania 5G koridorov-CEF 2 a EŠIF 2021-2027. Budú tam
zastúpení operátori, akademická pôda, ŽSR a všetci ostatní členovia, ktorí o prácu v skupine
prejavia záujem. Predpokladá sa, že k tejto téme budú prizývaní ďalší dôležití hráči , ktorými
okrem ŽSR sú UNIZA, NDS a VÚD v Žiline. Z úrovne EK bol on line Workshop, ktorého sa
zúčastnil predseda Ing. Ján šebo, k téme 5G koridorov “Stakeholder Workshop on 5G corridor
deployment in the perspective of CEF Digital and the Recovery and Resilince Plans” 20.10.2021.
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K dispozícii je link prezentácií. https://5g-mobix.com/newsandevents/events/stakeholderworkshop-on-5g-corridor-deployment-in-the-perspective-of-cef2-digital-and-the-recovery-andresilience-plan-1
Zodp. Ing. Matej Stuška

Do 30.11.2021

2. Téma k VoLTE
Na podnet operátorov je potrebné zaujať spoločný postup a postoj voči autoritám v oblasti
VoLTE. Prvé stretnutie k tejto téme bolo 1.10.2021 za účasti všetkých mobilných operátorov,
ďalšie bude podľa pokynov vedúceho témy. Zhrnutie výsledkov rokovaní bude reportované aj
predsedníctvu CTF.
Zodp. Ing. Peter Čapkovič

Do 30.11.2021

3.Téma k VZN obcí k budovaniu sietí
Táto platforma sa vytvára vzhľadom na opakujúce sa prekážky zo strany územnej samosprávy
/obcí a miest/, ich mnohých kontroverzných VZN (Všeobecne záväzných nariadení) nad
rámec platných právnych noriem. V príprave je list - návrh podnetu na protest prokurátora vo
veci VZN Košice, ktoré ukladá od leta povinnosti úpravy celého pruhu cesty a celej šírky
chodníkov pri prekopávkach a ďalšie povinnosti, ktoré sú nad rámec zákona. Úpravy a
pripomienky na doručiť JUDr. Dráčovej do 2.11.2021. Termín odoslania listu z úrovne CTF je
3.11.2021.
Zodp. JUDr. Jana Dráčová

Termín : do 3.11.2021

4.Téma k cenám energií
K tejto téme bude zvolané stretnutie skupiny na prípravu podnetov a pripomienok
k dokumentu ÚRSO „Stanovenie pásmovej tarify za prevádzkovanie systému (TPS) pre
podnikateľov na rok 2022“ . Úrad predkladá tento dokument na verejnú konzultáciu.
Zodp. Ing. Peter Čapkovič

Do 3 .11.2021

5. Téma širokopásmový prístup
K tejto téme nebola zatiaľ definovaná agenda. Týka sa širokopásmového prístupu pre
koncových užívateľov. Táto téma úzko súvisí dokumentom „Národný plán širokopásmového
pripojenia (NBP)“, ktorý schválila vláda SR 17.3.2021 uznesením vlády č.151/2021.
Predpokladá sa, že v zmysle tohto uznesenia vydá MIRRI štúdiu uskutočniteľnosti pre
implementáciu NBP, ku ktorej bude priestor na vyjadrenie.
Zodp. Mgr. Andrej Pellegrini

Termín : 1Q/2022

C. Agenda Legislatívnej sekcie (LS)
•

Stavebná legislatíva

Zákony prešli HSR s odporúčaním sociálnych partnerov na pokračovanie legislatívneho
procesu, okrem ZMOS. Výhrady malo aj MŽP SR.
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• ZEK
V súčasnosti sa prejednáva návrh ZEK v NR SR v 2. čítaní. Pribúdajú v ňom pozmeňovacie
návrhy vrátane návrhov z úrovne CTF.
Zodp. Mgr. Júlia Steinerová , ved. LS
D.

Termín : 30.11.2021

Návrh novej stratégie pre CTF
Vzhľadom na potrebu zvyšovania reputácie a povedomia kľúčových inštitúcií verejnej správy
a aktérov v ekonomike o aktivitách a odborných postojoch CTF a jeho členov, ako aj
posilnenie vzťahu k verejnosťou navrhlo predsedníctvo vypracovať návrh na zmenu kvality
činnosti CTF. Po diskusii členov predsedníctva k predloženému náčrtu modelu novej stratégie
CTF, ktorú na rokovaní predložil Ing. Stuška, bol navrhnutý nasledovný postup :
D.1. Vypracovať dotazník pre všetkých členov k danej téme a očakávania členov od
navrhovanej zmeny (obsah, názov a pod.) s termínom min. 2 týždne pred VZ CTF, aby
mali členovia dosť času fundovane sa k tomu vyjadriť.
D.2. Dotazník bude mať stručný popis zámeru zmeny stratégie CTF a bude sa opierať o náčrt
modelu /v prílohe/, ktorý pripravil Ing. Stuška.
D.3. Pracovný návrh dotazníku bude predložený najprv členom predsedníctva na
pripomienkovanie, zmeny a podobne, najneskôr do 10.11.2021. Následne bude
zaslaný ostatným členom CTF.
D.4. Na VZ CTF bude zhodnotená odozva všetkých členov CTF, na základe ktorej sa určí
ďalšie smerovanie modelu CTF.
Zodp. Ing Matej Stuška

E.

Termín :30.11.2021

Valné zhromaždenie CTF (VZ CTF)
Valné zhromaždenie CTF sa uskutoční 2.12.2021 v termíne 13.00 – 15.00 hod formou
online cez MS Teams. Tento termín môže byť zmenený, ak nebudú k dispozícii odozvy
členov na návrh nového modelu stratégie CTF. V takom prípade sa VZ CTF výnimočne
posunie do roku 2021. VZ CTF by malo špecifikovať úlohy, ktoré vyplynú z očakávaní členov
CTF.
Zodp. Ing. Ján Šebo

Zapísal : Ján Šebo

Termín :12.12.2021

V Bratislave 2.11.2021

