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Zápis z 2. zasadnutia predsedníctva CTF,  8.6.2016 

 
 
2/ seminár „Telekomunikačné stavby IX“  
 
Na základe predchádzajúcich stretnutí s partnermi PPP, SES, 9.ročníka semináru „ Telekomunikačné stavby“, 
ktorý organizuje CTF bol dohodnutý termín 5.10.2016. Seminár sa bude konať v hoteli Bratislava. Na tento termín sú 
už zo strany CTF objednané priestory a občerstvenie. Program ako aj potenciálni prednášatelia sú v procese 
prípravy. Akékoľvek nápady, podnety na prednášky sú  vítané.  
 
Zodpovedný : predseda                                                                           Termín. 10/2016 
 
3/ Inžinierska cena, III. ročník 
 
CTF už zahájilo proces III. ročníka Inž. ceny a v máji oslovilo dekanov príslušných univerzít o účasť na tejto súťaži. 
Vzhľadom k tomu, že zriaďovatelia Inžinierskej ceny majú tento rok priority zamerané na akcie, ktoré súvisia 
s predsedníctvom SR v EÚ,  nebude možné uskutočniť vyhlásenie víťazov III. ročníka na akcii IT SUMIIT2016. Po 
predchádzajúcich rokovania so združením PPP je tu možnosť zmeniť štatút inž. ceny a zmeniť zriaďovateľov s tým, 
že by sa vzájomne s PPP našiel priestor aj finančné prostriedky na realizáciu súťaže III .ročníka Inž. ceny. Bolo 
dohodnuté, že predseda osloví ešte raz pôvodných zriaďovateľov a na základe ich reakcie sa vyberie alternatíva na 
úspešnú realizáciu III. ročníka Inž .ceny.  
 
Zodpovedný : predseda                                                        Termín. 06/2016 
 
4/    20. výročie založenia CTF /Z.ATM v SR/ 
 
Bolo dohodnuté, že do najbližšieho zasadnutia predsedníctva budú predložené návrhy na marketingovú kampaň 
a návrh na  akciu oslavy 20.ročnej existencie CTF, predtým Z-ATM v SR. Predpokladaný termín osláv 20.výročia 
založenia by mal byť vo februári 2017, kedy bola vykonaná prvá registrácia Združenia ATM v SR na MV SR. Oslava 
by mohla mať zaujímavú tému, zaujímavého hosťa a takisto moderátora, ktorý by zabezpečil atraktívny priebeh 
oslavy.  
 
Zodpovedný: predseda                                                Termín. 06/.2016 
 
5/ Aktivity LS 
 

 na základe podkladov vedúcej LS CTF, poslal predseda na Regulačný úrad dňa 27.5.2016 pripomienky 
CTF verejnej konzultácii k návrhu opatrenia „ Metodický pokyn š 1/OŠD/2016  

 na podnet O2 zúčastnení konštatujú, že je potrebné zo strany CTF znovu  iniciovať spoločný postup 
k riešeniu témy „Verejný záujem“ 

  
Zodpovedný : vedúca LS CTF                                                            Termín. 06/2016 
 
5/    Účasť na aktivitách EÚ v rámci predsedníctva SR 
 
 V rámci predsedníctva SR v EÚ sa budú konať rôzne akcie, ktoré súvisia s digitálnou agendou a so zavádzaním 
širokopásmové internetu na Slovensku . CTF sa bude zúčastňovať týchto aktivít . Najbližšie avizované akcie sú : 
 

 Budúcnosť Broadbandu v Europe, hotel Devín, 13.6.2016, 10.00  hod 
 Bude Slovensko súčasťou 5G revolúcie, hotel Devín, 13.6.2016,12.30 hod 
 Digital Assembly 2016 -Bratislava, SND, 28-29.9.2016 

 
Okrem toho CTF je partnerom akcii : 
 

 IDEME 2016 , hotel Borik, Bratislava  22.6.2016  
 ICETA 2016, Starý Smokovec 24.-25.11.2016  


