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1. Všeobecné informácie
Predseda informoval predsedníctvo o aktivitách CTF od posledného zasadnutia :
-

-

k dispozícii 70 ks ročeniek CTF 21 pre členov na ich propagačné účely
CTF má svojich zástupcov v pracovných skupinách, ktoré sú vytvorené na týchto
ministerstvách :
MDV SR - PS 5G , zástupca CTF – Ján Šebo
MK SR – člen rady AVF pre retransmisiu, zástupca CTF – JUDr. Radoslav Remšík
MIRRI SR – PS pre digitálnu transformácia Slovenska – Ján Šebo
MIRRI SR -PS pre umelú inteligenciu- Doc. František Jakab
predseda informoval o príprave sochy Jozefa Murgaša v Tajove. Predsedníctvo
odsúhlasilo čiastku 200 Eur na podporu tejto unikátnej drevenej sochy.
V období od posledného predsedníctva boli z úrovne CTF zaslané listy týmto št.
orgánom:
MIRRI SR - Stanovisko CTF k vyhodnoteniu MIRRI k VK 24.5.2021
MDV SR - Prehodnotenie stanoviska ZEK
ÚVZ SR - Stanovisko CTF k využitiu oprávnenia UVZ SR podľa §63 ods.5 ZEK
MDV SR - Žiadosť CTF o stretnutie ministra MDV SR k ZEK-u a SZ

2. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí nového člena CTF
V auguste 2021 požiadala spol. Uniphone, s.r.o. o členstvo v CTF. Po podaní prihlášky aj
uhradila členské v čiastke 270 Eur. Nakoľko stanovy CTF v čl. 9.2.1. hovoria, že o prijatí
člena rozhoduje predsedníctvo, predseda predložil návrh na rokovanie predsedníctva. Po
predložení návrhu na prijatie spol. Uniphone predsedníctvu CTF, nedostala táto spoločnosť
potrebný počet hlasov predsedníctva, aby sa stala členom CTF.
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3. Spoločný postup operátorov voči regulačným autoritám v oblasti VoLTE roaming
Na podnet operátorov je potrebné zaujať spoločný postup a postoj voči autoritám v oblasti
VoLTE. K tomu sa vypracuje zoznam tém, ktoré je potrebné predložiť z úrovne CTF ako
spoločné stanovisko príslušným autoritám.
4. Podpora budovania 5G koridorov- CEF 2 a EŠIF 2021-2027
Ku dnešnému dňu nemáme odpovede na naše otázky k navrhnutým koridorom 5G zo
strany MDV SR na území Slovenska, ktoré neboli všetky v súlade s nadväznosťou na
medzinárodné trasy (do Poľska) podľa návrhu EK. Zatiaľ sme nedostali odpoveď z MDV SR .
Predsedníctvo navrhuje vytvoriť pracovnú skupinu v rámci CTF k tejto téme, aby sa
vytvorila platforma k téme budovania 5G koridorov- CEF 2 a EŠIF 2021-2027. Určite by tam
mali byť zastúpení operátori, akademická pôda, ŽSR a všetci ostatní členovia, ktorí o prácu
v skupine prejavia záujem. Predpokladá sa, že do tejto PS budú prizývaní ďalší dôležití
hráči , ktorými okrem ŽSR sú UNIZA, NDS a VÚD v Žiline.
5. Spoločný postup proti VZN obcí, ktoré sú nad rámec platných právnych noriem
Vzhľadom na opakujúce sa prekážky zo strany územnej správy /obcí a miest/, ich mnohých
kontraverzných VZN (Všeobecne záväzných nariadení) nad rámec platných právnych
noriem, ktoré znemožňujú rozširovanie ako aj novú výstavbu základňových staníc (4G, 5G)
mobilných sietí, navrhuje predsedníctvo vytvoriť pracovnú skupinu v rámci CTF na
vytvorenie platformy k téme budovania mobilných sietí. Okrem toho navrhuje
predsedníctvo nadviazať kontakty so ZMOS a s Uniou miest Slovenska za účelom zlepšenia
osvety a spolupráce na zlepšenie aktuálneho stavu budovania mobilných sietí.
6. Pracovná skupina CTF
Na základe prejednaných bodov 4 a 5 navrhuje predsedníctvo zriadiť v rámci CTF len jednu
pracovnú skupinu (PS) vrátane agendy budovania 5G sietí a s tým súvisiacich otázok. Táto
PS bude platformou CTF pre agendu, kde bude potrebné zaujať spoločný postoj voči
príslušným autoritám, médiám a verejnosti. Predpokladaný názov PS by mohol byť
„Pracovná skupina pre problematiku budovania 5G sietí“.
7. Agenda Legislatívnej sekcie (LS)
•

Stavebná legislatíva

K návrhu zákona o výstavbe z dielne Podpredsedu vlády SR pre legislatívu požiadalo CTF
v auguste listom ministra A. Doležala MDV SR o stretnutie , ktoré sa uskutočnilo na MDV
SR 19.8.2021. Na základe uvedeného rokovania bolo vyvolané stretnutie s gen. riad. p.
Rajprichovou, ktoré sa uskutočnilo 30.8.2021 na MDV SR, kde boli predbežne dohodnuté
určité úpravy pripomienok MDV k zákonu o výstavbe týkajúce sa stavieb elektronických
komunikácií. Predkladá sa, že rozporové konania budú prebiehať budúci týždeň.
• ZEK
Od začiatku r. 2020 LS CTF koordinovala početné online stretnutia k návrhu ZEK s MDV
SR, a RÚ, a inými pripomienkujúcimi subjektmi, kde boli predkladané pripomienky
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operátorov k návrhu ZEK. V Stanovisko CTF k vládou schválenému ZEK sme zaslali do
Euroactive 2.9.2021, kde sme vyjadrili najmä k nelichotivému stavu regulačných opatrení
nad rámec smerníc EÚ a k rozšíreniu okruhu orgánov na prístup k zákazníckym údajom.
Na základe stretnutia s ministrom Doležalom dňa 19.8.2021 by MDV mohlo podporiť
pozmeňujúce návrhy v NR SR na základe stanovísk CTF. Operátori v CTF by mali pripraviť
návrhy do 16.9.2021, ktoré budú následne prediskutované na výbore NR SR.
• Zákon o policajnom zbore
Návrh zákona, ktorým sa rozširuje a dopĺňa zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
značne rozširuje právomoci PZ a zasahuje do súkromia zákazníkov. Pripomienky z CTF
k uvedenému návrhu boli zaslané cez RÚZ.
8.

Budúcnosť CTF – diskusia o posilnení reputácie 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 (budovanie povedomia verejnosti o sektore EK
a význame budovania sietí pre digitalizáciu, ekonomiku a život bežných ľudí,); navrhuje
predsedníctvo vypracovať návrh na zmenu kvality činnosti CTF. Tento návrh bude
diskutovaný v rámci členskej základne CTF. Predpokladá sa zachovanie aktivít v odbornej
oblasti s profesionálnym rozšírením výkonného vedenia CTF.

9. Rôzne
•

Národný plán pre širokopásmové pripojenie (NBP)

Národný plán širokopásmového pripojenia po MPK, ku ktorému sa vyjadrovalo aj CTF v r.
2020 schválila vláda SR uznesením č.151/2021 dňa 17.3.2021. Uznesenie vlády uložilo
MIRRI SR aby pripravilo štúdiu uskutočniteľnosti v zmysle dokumentu NBP v termíne do
30.9.2021. V súčasnosti nemáme žiadne informácie o príprave takéhoto dokumentu.
Navrhujeme overiť to na MIRRI SR.
•

Prezentácia O2 o budovaní 5G sietí a nových technológiách

Spoločnosť O2 Slovakia urobila 7.9.2021 prezentáciu pod názvom “Posuňte s nami hranice
5G“, na ktorej uviedla ako pokračuje v budovaní 5G sietí a ako pokryla časti Bratislavy
a pridala ďalších 14 lokalít v regiónoch. Na tomto podujatí sa zúčastnil aj predseda CTF.
Vzhľadom k tomu, že tam boli aj zástupcovia médií, novinári aj niektoré TV, takéto akcie sú
veľmi užitočné na zvyšovanie povedomia zákazníkov o možnostiach využívania aplikácií cez
technológie 5G. Ostatní operátori tiež už v minulosti prezentovali podobné témy na
podujatiach, napr. Slovak Telekom v decembri 2020 (pokrytie Bratislavy v zmysle cieľov
a termínov EÚ). Keby sme na CTF mali komunikačné kapacity, CTF by bolo výborným
kanálom pre komunikáciu aktivít svojich členov, čím by sa zvyšovalo povedomie
a informovanosť v rámci Telko komunity a samozrejme širšej odbornej i laickej verejnosti.

Zapísal : Ján Šebo

V Bratislave 10.9.2021

