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  Fórum pre komunikačné technológie   

 Zápis 
5. zasadnutia predsedníctva CTF, 14.12.2017 
 

Predmet zasadnutia: 
1. Všeobecné informácie    
2. Rada inžinierskej ceny  
3. Príprava nových zákonov pre výstavbu 
4. Limity žiarenia - aktivity 
5. Registrácia CTF v registri EU 
6. Iné 

  
..................................................................................................................................................... 
K bodu 2/ Rada inžinierskej ceny  
 

• Podľa bodu 3.7. z Uznesenia VZ CTF /22.11.2017/ bola predsedníctvu daná úloha zmeniť štatút 
a zriaďovateľov súťaže Inžinierska cena za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v oblasti 
informatiky a telekomunikácií, s cieľom funkčnej fúzie s už existujúcou cenou J. Murgaša (SES). 

• Podľa schváleného plánu činnosti CTF na rok 2018 je potrebné pripraviť analýzu a rozhodnúť 
o zotrvaní alebo zrušení  Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia.  
V prípade pokračovania nájsť nových partnerov súťaže, zabezpečiť finančné zdroje a celý proces. 

 
Na základe týchto dvoch bodov boli na predsedníctve prerokované rôzne návrhy, ktoré však nie sú 
definitívne a treba k nim zaujať stanovisko všetkých členov predsedníctva. Sú to nasledovné návrhy : 
 
• ponechať inžiniersku cenu ako samostatnú súťaž 
• presunúť ocenenie do úrovne bakalárskych prác pre študentov, ktorí dalej pokračujú 

v inžinierskom štúdiu, aby sa zachovala kontinuita ich záujmu 
• pred vyhodnotím ceny včas /treba špecifikovať v akom časovom predstihu/ vyhlásiť témy na 

bloky tematických celkov,  ktoré vypíšu sponzori /napr. Orange SK, O2 Slovakia/ 
• víťazi ocenenia budú odmenení platenou stážou / 1 až 2 mesiace/ u sponzorov, čím by sa 

dosiahla motivácia študentov spracovať práve predložené témy a čo najlepšie. 
• Dohodnúť vyhlasovanie súťaží s rektormi jednotlivých univerzít na zahájenie nasledujúceho 

školského roku /na jeseň/ vždy obmenou po roku v každej zúčastnenej univerzite. 
• Po dohode pravidiel súťaže zmeniť štatút a zriaďovateľov inžinierskej ceny. 

 
Zodpovední : predsedníctvo          Termín : 01/2018 
........................................................................................................................................................ 
 
K bodu 3/  Príprava nových zákonov pre výstavbu 
  
Na základe gen. riad. sekcie výstavby MDV SR 29.11.2017 sa uskutočnilo stretnutie odborno-legislatívnej 
pracovnej skupiny na ktoré bola za CTF delegovaná vedúca LS CTF Mgr. Júlia Steinerová. Toto prvé 
stretnutie k novým návrhom stavebného a ÚP zákona sa konalo zatiaľ len k procesu práce na týchto 
návrhoch. Podľa cieľov predkladateľov by malo dôjsť k zjednodušeniu stavebných povoľovacích 
procesov, zohľadňujúc medzinárodnú klasifikáciu stavieb. Bude doplnená analýza dopadov 
a odôvodnenie navrhovaných zmien. Pripravujú sa aj znenia 8 až 9 vyhlášok. Asi  do pol roka by malo byť 
znenie prediskutované a predložené do legislatívneho konania. 
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K tomu boli vypracované podnety, pripomienky , návrhy zo strany dvoch členov /Orange SK a TelTemp/, 
z ktorých bude čerpať zástupca CTF na ďalšom rokovaní  odborno-legislatívnej pracovnej skupiny.   
Dňa 19. 12. 2017 sa na MDV SR uskutoční druhé stretnutie odborno-legislatívnej pracovnej skupiny. 
Témou tohoto stretnutia budú spolupôsobiace orgány v územnom plánovaní a v konaniach podľa 
stavebného zákona. 
 
Zodpovední : ved.LS CTF          Termín : 12/207 
 
..................................................................................................................................................... 
  
K bodu 4/ Limity žiarenia - aktivity 
 
V nádväznosti na aktivity niektorých miest /Prešov, Trnava, Košice,.../ ohľadne obmedzovania výstavby, 
či rozširovania základňových staníc mobilných sietí z titulu údajného nadmerného žiarenia oslovilo CTF 
v r.2017 kompetentné orgány /MZ SR, MDV SR, ÚVZ SR- Hl. hygienik, ÚPPV SR IaI, /kde sme poukázali na 
prekročenie právomocí všeobecne záväzných nariadení citovaných miest.  
• Podľa odpovede listu ÚVZ SR /16.10.2017/  hlavného hygienika platia všeobecne záväzné predpisy 

pre oblasť expozície obyvateľstva elektromagnetickému   žiareniu /citované zákony/. Takže tieto 
všeobecne záväzné predpisy nestanovujú pre obce či mestá kompetenciu, aby si všeobecne záväzným 
nariadením určili obce či mestá limity expozície obyvateľstva elektromagnetickému žiareniu prísnejšie 
ako ich stanovuje platná legislatíva. Z uvedeného dôvodu žiadna obec, či mesto nie je  oprávnené 
regulovať limity obyvateľov elektromagnetickému žiareniu. 

• Člen CTF O2 Slovakia podal podnet prokurátorovi /09/2017/  voči „všeobecne záväznému nariadeniu 
mesta Prešov č.5/2017. Avšak výsledok je taký, že prokurátor po právnej stránke nenašiel pochybenie 
zo strany mesta a podnet odložil ako nedôvodný. 

• Dna 8.12.2017 sa na mestskom úrade v Trnave sa uskutočnilo pracovne stretnutie s ved. odboru 
územného rozvoja a koncepcii   a zhotoviteľom územného plánu.   Na stretnutí sa zúčastnili 
zástupcovia spoločnosti Orange SK,  Slovak Telekom a spol. I.T.A. Telecom Slovakia. Títo zástupcovia  
tlmočili    argumenty a poukázali na protiprávnosť, technickú neodbornosť, nejednoznačnosť 
a zmätočnosť úpravy akčných limitov vo VZN nad rámec zákona, ako aj technickú nevykonateľnosť a 
budúce negatívne dopady schválenej úpravy na obyvateľov mesta. Prítomní zástupcovia mesta 
napokon uznali, že takto schválený územný plán je v zjavnom rozpore so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. Mesto obhajovalo svoje rozhodnutie tým, že sa snažilo vyjsť v ústrety niektorým 
skupinám obyvateľov obávajúcich sa dopadov expozície EMF na zdravie. 

Vzhľadom na doteraz uvedené skutočnosti a vzhľadom k tomu, že pre mesto Trnava  je otvorených 
viacero regulatívov a mesto chce do najbližšej zmeny územného plánu zahrnúť viacero úprav, navrhuje 
predsedníctvo CTF tieto kroky : 
- zorganizovať spoločné stretnutie CTF v 01/2018 a dohodnúť spoločnú stratégiu ďalšieho postupu  
- vypracovať list CTF pre mesto Trnava/začiatkom roku 2018/, skôr než sa uskutoční mestské 

zastupiteľstvo v Trnave v apríli 2018  
- podať podnet prokurátorovi zo strany Orange SK voči „Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 

Trnava“. 
 

Zodpovedný:  predsedníctvo, LS CTF       01/2018 
..................................................................................................................................................... 
K bodu 5/ Registrácia CTF v registri Európskej únie  
 

V zmysle uznesenia z VZ CTF /22.11.2017/, bod 3.11 obnoviť registráciu CTF v registri európskej únie do 
konca roku 2017. 
 

Zodpovedný:  tajomník CTF        12/2017 
..................................................................................................................................................... 
 



                                                                                                        5. zasadnutie CTF 2017 

3 

 

K bodu 6a - Iné /  Aktivity súvisiace s prípravou JIM (smernica EK 61/2014)  
 

Dňa  13.10.2017 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov CTF, MDV SR a RÚ /právne odd./, kde boli 
diskutované nasledovné otázky : 
• verejné obstaranie zo strany RÚ na vypracovanie všeobecne záväzného dokumentu /Opatrenie/ 

k novele zák. 351/2001 v otázke funkcie a procesov JIM  
• vytvorenie rámcovej osnovy pre vykonávacie predpisy JIM 
• špecifikovanie oprávnenia vstupu do JIM na základe hesla prideleného RÚ 
• do 31.10.2017 odovzdať RÚ zo strany operátorov /CTF/ návrhy na zadávanie formátov  do JIM 
• navrhnúť spôsob sprístupnenia údajov z JIM  
• návrh /CTF/ na vytvorenie  pracovnej skupiny  

 

Dňa 25.10.2017  sa uskutočnilo stretnutie zástupcov CTF  za účelom spracovania všeobecne záväzného 
právneho predpisu o spôsobe a forme poskytovania informácií do JIM-u a ich sprístupňovania podnikom 
prostredníctvom JIM . CTF predložilo k tomu  návrh, ktorý poslalo emailom 27.10.2017 na RÚ.  
  
Predmetný návrh zákona  bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 925, zo dňa 29. 11. 
2017, takže ďalší krok očakávame zo strany RÚ a predpokladáme úzku spoluprácu CTF / operátorov/ pri 
tvorbe predmetného všeobecne záväzného predpisu.  
Zodpovedný :  LS CTF                          priebežne 
..................................................................................................................................................... 
K bodu 6b – Iné/ Biele miesta NGA  
 

 Vzhľadom k tomu, že bola vyvinutá iniciatíva našich členov-operátorov na pokrytie ostávajúcich 46 BM 
NGA, navrhuje predsedníctvo CTF vytvoriť iniciatívu na dialóg s UPPV SR  IaI, ohľadne využitia finančných 
dotácii z EÚ pôvodne plánovaných na pokrytie NGA bielych miest (BM) do roku 2020.   
 

Plánované kroky zo strany ÚPPV SR IaI  využitia alokovaných dotácii z EU  (2014 -2020) cca 70 mil. Eur 
z OPII, PO 7 boli  prezentované na 3.verejnej konzultácii 29.9.2017 takto : 
 

-  1.Alt.  - presun finančných prostriedkov z OPII, PO7 na ďalšie  IT projekty 
-  2.Alt.  - re-mapovanie BM na vyššiu prenosovú rýchlosť 100Mbit/s s vyšším rozlíšením (100x100m) 
-  3.Alt.  - výstavby backhaul sietí a prístupových sietí  30Mbit/s prostredníctvom NASES 
 

Podľa diskusie predsedníctva, najvhodnejšie využitie týchto dotácii je 2. alternatíva. Preto navrhuje  
predsedníctvo uskutočniť spoločné stretnutie operátorov-členov CTF v 01/2018, kde by sa dohodlo, či je    
snaha o spoločnú stratégiu, ako využiť predmetnú dotáciu a snaha uskutočniť rokovania s UPPV SR IaI. 
 

Zodpovedný :  predsedníctvo, LS CTF            01/2018                     
..................................................................................................................................................... 
 K bodu 6c – Iné/  Spolupráca s organizáciou ZMOS – osveta obcí 
 

Na 3.zasadnutí predsedníctva CTF bolo dohodnuté, že  v časopise „Moderná samospráva“ zverejní CTF 
v 01/2018 krátky článok k téme  transpozície smernice EU 2014/61, aby obce správne chápali 
aké povinnosti z nej vyplývajú pre nich na poskytovanie údajov pre JIM  zakotvené v novele ZEK.  
K uvedenému predsedníctvo navrhuje doplniť predmetnú iniciatívu o osvetu pre  ZMOS  a jej členov 
s relevantnými informáciami a s ponukou na spoluprácu, kde by sa riešili tieto otázky : 
- ako rýchlejšie zaviesť obciam vysokorýchlostný internet v súčinnosti s územnou samosprávou 
- ako zamedziť šíreniu aktivít niektorých miest v súvislosti s požiadavkami na zníženie limitov žiarenia 

nád rámec zákonov a noriem 
 

Zodpovedný :  predsedníctvo              02/2018 
..................................................................................................................................................... 
 
 


