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K bodu 2/ Prehľad odoslaných listov CTF  
 
Predseda informoval o stave listovej agendy dôležitých listov, ktoré CTF posielalo v r.2017 ústredným 
orgánom štátnej správy  a inštitúciám v súvislosti s aktivitami LS CTF v týchto oblastiach : 
 

• Verejný všeobecný záujem 
• Medzinárodný roaming 
• Blokovanie zakázaných ponúk 
• Novela ZEK 
• Podnet na riešenie limitov žiarenia 
• Predaj predplatného kreditu 

........................................................................................................................................................ 
 
K bodu 3/  Odborný seminár : Telekomunikačné stavby X 
Vo Výskumnom ústave spojov v Banskej Bystrici sa uskutočnil 4. októbra 2017 jubilejný, v poradí X. 
ročník odborného semináru „Telekomunikačné stavby“. Organizátor SES, spoluorganizátori, PPP, CTF. 
Cieľom bolo prezentovať „Uľahčenie výstavby prístupových sietí novej generácie“ a diskutovať prax a 
aktuálne problémy v procese výstavby vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí ako aj 
praktické skúsenosti z meraní elektromagnetického poľa v životnom prostredí. 
Prvá prednáška „Uplatňovanie európskej smernice o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie 
vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí vo vybraných krajinách EÚ“ bola zameraná na 
záležitosti týkajúce sa zabezpečovania funkcií jednotného informačného miesta (JIM), ktoré stanovuje 
smernica EK 2014/61, ktoré doteraz neboli transponované v slovenskej legislatíve. Existujúce skúsenosti 
najmä z Rakúska, Nemecka, ale aj Českej republiky je možné využiť v práve prebiehajúcom legislatívnom 
procese na Slovensku. 
Druhá prednáška a tretia bola o problémoch, s ktorými sa stretávajú telekomunikační operátori a 
investori pri výstavbe vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí na Slovensku. 
Štvrtá prednáška bola o skúsenostiach z meraní elektromagnetického poľa v životnom prostredí. kde boli 
uvedené zásady pre výpočet a optimalizáciu parametrov a umiestňovanie základňových staníc z pohľadu 
minimalizácie expozičného pomeru v miestach pobytu obyvateľstva v jej okolí. Vzhľadom na intenzívne 
budovanie rádiových sietí a zariadení vzbudzuje problematika elektromagnetického vyžarovania zvýšený 
záujem verejnosti, a preto jej treba venovať náležitú pozornosť. 
Posledná prednáška „Frekvencie pre širokopásmové siete, motivovanie operátorov, overovanie 
dostupnosti a meranie kvality“ bola venovaná meraniu kvality vysokorýchlostných sietí. 
V panelovej diskusii bolo diskutované o znižovaní nákladov na výstavbu vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných sietí. Tiež odznela informácia o „Národnom infraštruktúrnom pláne  
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Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030“, ktorý pripravuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a 
informatizáciu. V panelovej diskusii sa zúčastnili zástupcovia zainteresovaných strán v procese výstavby 
telekomunikačných sietí (verejná správa a prevádzkovatelia sietí): 

• JUDr. Michaela Jánošíková, riaditeľka odboru elektronických komunikácií, Sekcia elektronických 
komunikácií a poštových služieb, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 

• Ing. Milan Muška, výkonný podpredseda, Združenie miest a obcí Slovenska, 
• JUDr. Milan Galanda, generálny sekretár, Únia miest Slovenska, 
• Ing. Kamil Mikulášek, riaditeľ odboru technickej regulácie, Úrad pre reguláciu elektronických 

komunikácií a poštových služieb, 
• Ing. Ján Šebo, predseda Fóra pre komunikačné technológie. 

Poďakovanie za úspešný priebeh odborného semináru patrí organizátorom SES a VÚS v B. Bystrici. 
..................................................................................................................................................... 
K bodu 4/ ICETA 2017 

 

15. ročník medzinárodnej konferencie o eLearningových technológiách a ich aplikáciách sa uskutoční 26. 
– 27. októbra, 2017 vo Vysokých Tatrách, v Grandhoteli v Starom Smokovci. Konferencia je organizovaná 
v blízkej spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach. Jedným z partnerov konferencie je aj Fórum pre 
komunikačné technológie. Bližšie informácie sú na: http://www.iceta.sk/ 
..................................................................................................................................................... 
K bodu 5/ Aktivity súvisiace s prípravou JIM (smernica EK 61/2014)  
 

Dňa 13.10.2017 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov CTF, MSV SR a Regulačného úradu na pôde MDV SR 
vo veci Jednotného informačného miesta (JIM) v nádväznosti na prichádzajúcu novelu ZEK 351/2011 
v zmysle transpozície smernice EU 2014/61, ktorá čaká na chválenie v NR SR. Na tomto rokovaní bolo 
dohodnuté, že CTF (operátori) pripravia svoje návrhy o možných formátoch poskytovania údajov pre 
pripravovaný informačný  systém pre JIM, ktorý zašlú na RÚ.  
Bolo dohodnuté, že CTF vypracuje krátky článok pre informovanie územnej samosprávy k tejto téme, aby 
starostovia obcí boli informovaní a vnímali správne transpozíciu smernice EU 2014/61. Súčasne aby 
chápali aké povinnosti z nej vyplývajú pre nich na poskytovanie údajov pre JIM, čo bude zakotvené 
v novele ZEK. Tento článok sa pripraví v novembri 2017 a mal by sa uverejniť v časopise „Moderná 
samospráva“ v decembri 2017. 
 

..................................................................................................................................................... 
K bodu 6/ VZ CTF 2017 
 

Bolo dohodnuté, že Valné zhromaždenie CTF sa uskutoční 22.11.2017 o 13.00 hod /streda/, pričom 
miesto konania VZ bude určené do konca októbra. Predseda a vedúci LS CTF a TAS CTF pripravia 
k uvedenému dátumu príslušné dokumenty. 
 

..................................................................................................................................................... 
K bodu 7/ Inžinierska cena 
 

Na VZ CTF v r.2016 bola daná úloha pre predsedníctvo zmeniť štatút a zriaďovateľov v súťaži  Inžinierska 
cena a vytvoriť radu inžinierskej ceny. Vhľadom na iné dôležité úlohy /viď bod 2 zápisu/ nebol priestor na 
tak závažnú zmenu tejto súťaže. Z uvedeného dôvodu navrhuje predsedníctvo, aby táto úloha bola 
riešená v r. 2018. Na základe analýzy možností CTF a jej členov sa následne rozhodne, či pokračovať 
v organizovaní a zabezpečovaní Inžinierskej ceny. Z uvedených dôvodov súťaž sa nekonala v r.2017.    
..................................................................................................................................................... 
 


