
 
          2. zasadnutie CTF 2017 

   Fórum pre komunikačné technológie   

Zápis 

2. zasadnutia predsedníctva CTF, 28.6.2017 

Predmet zasadnutia: 

1. Všeobecné informácie    
2. Zhodnotenie akcie 20. výročia CTF 
3. Zhodnotenie akcie NoTes 17 v Prahe 
4. Zhodnotenie akcie IDEME 17 
5. Činnosť a výsledky PS Broadband 
6. Príprava semináru Telekomunikačné stavby X 
7. Aktivity LS CTF 
8. Iné  

 
..................................................................................................................................................... 

 
K bodu 2/  
Oslavy 20. výročia CTF“ prebehli podľa programu dňa 27.4.2017 v hoteli Bratislava v  zmysle  plánu 
a programu s agentúrou PS event.  Sponzormi akcie boli: Slovak Telekom, Orange Slovensko,  O2 
Slovensko.  
........................................................................................................................................................ 
 
K bodu 3/   
Dňa 14.6.2017 sa uskutočnil  v Prahe X. ročník medzinárodnej konferencie „Nová technika a služby 
v telekomunikáciách SR a ČR v 2016“. Výraznou mierou k nej prispeli svojimi prednáškami naši členovia  
Ing. Juraj Oravec a Ing. Ján Šebo. Konferenciu organizuje pravidelne SES a ČVTSS. 
 
Prezentácie  z konferencie NoTeS 17 v Prahe z 14.6.2016 sú k dispozícii na linku : 

Prezentace z konference NoTeS 17 
http://www.cvtss.cz/file.php?id=95 

............................................................................................................................. ........................ 
K bodu 4/  
Konferencia IDEME 17 splnila svoj ciele a jej témy, ktoré sa niesli v duchu kybernetickej bezpečnosti, 
ochrany a riešení  v ére Cloud. Úroveň organizácie ako aj prednášajúcich bola na dobrej úrovni vďaka 
organizátorom PPP.  

 
..................................................................................................................................................... 
K bodu 5/  
Na pôde CISCO sa 7.júna 2017 sa stretla Pracovná skupina skupina Broadband.  Môžeme opäť 
skonštatovať, že celý proces a aktivity pre OPII, PO7  je podľa dostupných informácií v patovej situácii,  
pričom poverenému orgánu SORO chýba konkrétna stratégia v zmysle pravidiel EK „ Príručka pre 
investovanie  do vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia“. Existujúce dostupné dokumenty 
prípravy sú dnes už len všeobecné popisy a  mnohé  sú neaktuálne. Niektoré, hoci aj aktualizované  si 
navzájom odporujú, resp. nezohľadňujú aktuálny stav verejnej konzultácie mapovania. Verejná 
konzultácia mapovania bielych miest, ktorá je povinnou súčasťou prípravného procesu OPII, PO7 má 
nedostatky a zdá sa že i procesné chyby. 
 
Navrhované kroky PS BB , 7.6.2017- predseda  PPP , sú snahou o zlepšenie existujúceho nefunkčného 
stavu prípravy OPII , PO 7, špec. cieľa 7.1., kde sa požaduje  prerokovanie revízie OPII pred rokovaním 
s Monitorovacím výborom.   
..................................................................................................................................................... 
 



 
 
 
 
 
 
K bodu 6/  
..................................................................................................................................................... 
Termín konania pre Telekomunikačné stavby X  je navrhnutý na 3. alebo 4.októbra 2017 vo VÚS BB. 
Téma by mohla byť "Znižovanie nákladov na budovanie vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí". Hlavným organizátorom  bude SES a CTF bude ako partner spolu s PPP. 
............................................................................................................................. ........................ 
K bodu 7/  
..................................................................................................................................................... 

 LS CTF mala svoje zasadnutie na pôde CTF dňa 27.6.2017 k téme  zákona o hazardných hrách . 
 RÚ zaslal list č. j. 50/OER/1496/2017 dňa 17.6.2017 na CTF ako svoje stanovisko k otázkam CTF 

o Roamingových pravidlách. Predseda zaslal uvedený list všetkým členom LS CTF. 
............................................................................................................................. ........................ 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal . Ján Šebo        29.6.2017 
 


