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Zápis

Predmet zasadnutia:
1.

Všeobecné informácie: aktuálny finančný stav.

2.

Kontrola úloh z predošlého zasadnutia z 24.01.2020
•
•
•
•
•

3.

Stanovisko CTF k návrhu dokumentu „Podpora rozvoja sietí 5G na Slovensku“
Diskusia o návrhu dokumentu „Národný plán širokopásmového pripojenia SR“
Návrh definície pravidiel spoločných stanovísk CTF pre verejnosť
Príprava ročenky CTF 2020, distribúcia ročenky
List MDV SR k prijatiu nového ZEK

Listy CTF a odozvy na listy
•
•
•
•

Odpoveď MDV SR – Andrej Doležal /el.
odpoveď NBÚ - Roman Konečný, riad. 29.05.2020
odpoveď UPVII SR – vicepremiérka Veronika Remišová, 6.05.2020
odpoveď MZ SR – gen. riad Marcel Šefčík, gen. riad. David Ballo

4.

Dňa 22.5.2020 sa uskutočnilo stretnutie na MDV SR za účasti zástupcov CTF a zástupcov
MDV SR JUDr. Jánošiková, PhDr. Kyrinovičová, Ing. Podhorský, kde bol
skonštatovaný aktuálny stav dokumentov, ktoré sme vzájomne riešili
doteraz (ZEK, Stav.zák. Kódex el.kom.). Predpokladá sa pokračovanie
vzájomného dialógu ako doteraz, avšak konkrétne termíny jednotlivých
agend neboli zatiaľ stanovené.

5.

Kampaň proti dezinformáciám voči 5 G
5.1. List CTF pre MH SR pre ministra Richarda Sulíka, bude po korekciách Ing. Oravca,
zaslaný 15.6.2020 na kanceláriu MH SR.
5.2. Stretnutie u premiéra Igora Matoviča sa uskutoční 16.06.2020. Pôvodne sa mal
stretnutia zúčastniť aj predseda CTF, avšak počet účastníkov sa znížil. Na stretnutie
pôjdu len zástupcovia operátorov.
5.3. Stretnutie s gen. riaditeľmi na MZ SR sa uskutoční 15.6.2020. Zúčastnia sa ho 4
zástupcovia CTF (operátori) a predseda. Témy z pôvodného listu budú upravené :
•
•
•

Telco odvetvie a COVID karantena
Vyznam operatorov a telco infraštruktury pre spoločnost a ekonomiku
Buducnost infraštruktury / 5G – potreba osvety zo strany statu, vratane MZ
SR/UVZ

5.4. Stretnutie s vicepremiérkou Veronikou Remišovou nebolo zatiaľ špecifikované aj
napriek jej priaznivej odpovedi, ktorá došla listom.
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5.5. Stretnutie na NBÚ zatiaľ nebude, nakoľko došla odpoveď bez návrhu konkrétneho
stretnutia. Bolo dohodnuté, že CTF opätovne zašle NBÚ konkrétne body spoločnej
agendy, ktoré by sa mali vzájomne riešiť.
5.6. Kampaň a spolupráca GSMA Forum voči dezinformáciám voči 5G pokračuje. Sú to
najmä videokonferencie z úrovne GSMA Forum, infočlánky a pod.
Informácie budú poskytované členom CTF podľa záujmu.
5.7. Návrh kampane na ww.ctf.sk a na Facebooku. Na oboch stránkach sú už nejaké
informácie k daným témam. List, ktorý sa zašle na MH SR (15.6.2020) o argumentoch
voči antikampani o 5G bude k dispozícií na stránkach CTF na sociálnych sieťach.
Dokumenty z GSMA Fora – kampaň dezinformácie voči 5 G
GSMA Europe Newsletter , jún 2020 ;5G :Posilnenie obnovy a boj proti
dezinformáciám
Koronavírus: EÚ posilňuje opatrenia na boj proti dezinformáciám, 10.6. 2020
5G, EMF Exposure and Safety ,3.6. 2020
Spoločné vyhlásenie UNI Europa ICTS a zástupcov telekomunikačného priemyslu
(Útoky proti zamestnancom telekomunikácií sa teraz musia zastaviť), 19.5. 2020
GSMA Workshop on 5G Misinformation Program, 15.5. 2020
Nové pravidlá pre 5G, 12.3. 2020
Nové usmernenia vydané medzinárodnou komisiou na ochranu pred
neionizujúcim žiarením (ICNIRP), 11.3. 2020
Safety of 5G Mobile Networks, júl 2019
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